Bestuurs-update
24 maart 2020
Beste collega’s,
Het is een bewogen week geweest waarbij diep respect op zijn plaats is voor de enorme inzet
die we allen hebben laten zien om de zorg voor onze longpatiënten zo goed mogelijk te op peil
te houden. Bij deze een groot applaus voor jullie allen!
Ondanks dat jullie natuurlijk goed op de hoogte zijn wil ik toch weer een update geven waar
wellicht nog wat extra informatie uit te halen valt.
1. De verdeling van Covid patienten, maar soms ook van niet-Covid patiënten, is door de
Landelijke Coördinatie spreiding Covid patiënten goed op gang gekomen. Dit heeft gelukkig
op een aantal plekken in de Brabantse ziekenhuizen wat lucht gegeven.
2. We zijn thans nog in aanloop naar de ontwikkeling van goede e-learning modules die nietlongartsen kunnen helpen enige basale kennis van longgeneeskunde te ontwikkelen.
Ideeën hiervoor zijn zeer welkom, graag doorgeven aan Trudy of ondergetekende.
3. Verschillende secties hebben voor het aandachtsgebied specifieke Covidstandpunten geschreven die landelijk mogen worden toegepast en worden verzameld op
onze website. Let op, er is uitgebreid overleg geweest met de Inspectie voor
Gezondheidszorg en Jeugd ivm de mogelijke juridische implicaties van dergelijke
standpunten. Ons is verzekerd dat juridische implicaties wat de IGJ betreft er niet zijn,
nood breekt immers wet in crisistijd.
4. Ik zou hierbij de bestuursleden van de NVALT secties willen verzoeken waar nodig binnen
de sectie te inventariseren of er knelpunten in de zorg binnen het aandachtsgebied zijn
aan te wijzen in ziekenhuizen/regio’s waar we als NVALT bestuur over mee kunnen
denken.
5. Graag blijven we als bestuur maximaal op de hoogte van grote veranderingen in de stand
van zaken op de longafdeling en de IC’s van alle instellingen, dus schroom niet om even
een bericht te sturen naar Trudy of ondergetekende.
6. Indien er aanvullend behoefte is aan bepaalde protocollen of een leidraad horen we het
graag, dan gaan we daarmee aan de slag.
7. We verwachten deze week een cruciale fase in te gaan waarin moet gaan blijken of de
situatie alleen maar verder zal verergeren, danwel dat er sprake is van enige stabilisatie. Ik
hou jullie op de hoogte van ontwikkelingen die wellicht niet allemaal in de media terecht
komen.
Ik wens jullie wederom veel sterkte in de komende weken, blijf op de been en let op elkaar!
Met hartelijke groet,
mede namens het voltallige NVALT bestuur,
Leon

