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Geachte collegae,
We beleven een bijzondere tijd. Als werkers in de zorg hebben we allemaal, in meerdere of
mindere mate, te maken met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus COVID-19. Dit
gaat de pathologie niet voorbij, al staan we niet in de frontlinie, zoals onze collega’s van
bijvoorbeeld de Intensive Care.
Namens het bestuur van de NVVP wil ik iedereen sterkte en wijsheid toewensen voor de
komende periode.
Op dit moment zitten we nog in de aanloopfase van de epidemie. Ons zorgsysteem is gelukkig
nog onder controle, maar vooral de specialismen rond de acute zorg en intensive care
geneeskunde zetten zich schrap voor een op handen zijnde toestroom van patiënten. We
proberen hierbij van elkaar te leren. Hierbij speelt de FMS een belangrijke rol.
Afgelopen zaterdag is er een zeer succesvol Webinar gehouden, dat door meer dan duizend
specialisten is gevolgd. U kunt de Webinar nog volgen via de FMS:
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/webinar-covid-19-online-beschikbaar
Afgelopen zondagavond hebben we met de voorzitters van alle wetenschappelijke
verenigingen in FMS verband de stand van zaken rond COVID 19 besproken.
Voor u zijn de volgende aspecten belangrijk:
-

-

Laat communicatie omtrent COVID-19 altijd via de NVVP/FMS lopen, zodat we zoveel
mogelijk met één mond spreken in de richting van maatschappij en politiek.
In veel afdelingen bestaat het risico op onderbezetting en problemen met de
continuïteit van zorg/dienstverlening.
Enkele wetenschappelijke verenigingen hebben simpele triagesystemen beschreven,
voor het prioriteren van bepaalde typen zorg. Ook binnen de NVVP willen we met een
dergelijk systeem komen.
Berichten uit het zuiden van het land leren ons dat het aanbod van inzendingen zal
afnemen, waardoor feitelijke capaciteitsproblemen nog niet zijn voorgekomen.
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Op de website van de NVVP wordt een pagina ingericht met vragen en antwoorden
rondom COVID 19. Andere wetenschappelijke verenigingen werken ook aan dergelijke
pagina’s, vooral om vakspecifieke informatie te delen.
Het transport van patiënten tussen ziekenhuizen is tot het absolute minimum beperkt.
Dat geldt m.n. ook voor overledenen.
Het uitvoeren van obducties op COVID-19 positieve patiënten is een punt van
discussie. In elk geval dienen maximale persoonlijke beschermende maatregelen te
worden genomen, alsmede maximale maatregelen ter preventie van aerosolvorming.

Om snel een overzicht van (eventuele) knelpunten, maar ook van mogelijke
oplossingsrichtingen te genereren willen we op zeer korte termijn een ZOOM conferentie
opzetten, met de vakgroepvoorzitters, of hun vervanger. We kunnen van elkaar leren en waar
mogelijk elkaar helpen.
Tenslotte heb ik een aantal links verzameld van websites waarop relevante informatie over
COVID-19 te vinden is. Mocht u hierop aanvullingen hebben, deze zijn meer dan welkom.
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•
•

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-controlcovid-19-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortemspecimens.html#SpecimenCollection
https://www.rcpath.org/profession/coronavirus-resource-hub.html
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-informationcenter?dgcid=_SD_banner#research
https://www.thelancet.com/coronavirus
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