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“ De Olympische Spelen gaan dit jaar hier 
door, in de ziekenhuizen “ 

Dr. M.Vander Laenen , diensthoofd IZ ZOL 04 april 2020

“ Langst verblijvende coronapatiënt in ZOL na 
88 dagen uit ziekenhuis.

HBVL , 19 juni 2020



Agenda

• Wie / wat / waar : voorstelling ZOL

• Pandemie en draaiboek : tijdslijn

• Behandeling : CCC : communicatie³

• Apotheek en overheid : lessons learnt ?

• Monitoring van GM en MH

• Wat we kunnen, willen, en (niet) mogen?
• Vbn. Handalcohol – Hersterilisatie mondmaskers

• Noodkreet van de COVID afdelingen: afvullen spuiten, bijsturen dienstvoorraden en 
beleveringsprocedures

• Quanta costa : eerste cijfers

• Making good out of the bad situation en tweede golf 



811 bedden – 3 ( binnenkort 4 ) campi – 24 OK zalen



Eerst afwachten en dan direct ernst

Regio Genk was later getroffen dan regio St-Truiden-Alken-
Hasselt

Maar : direct ernst :

Eerste twee opnames op IZ :

- eigen ziekenhuismedewerker

- zwangere vrouw

Zorgde er mee voor dat iedereen vanaf de eerste 
moment alert was



Tijdslijn van de pandemie in ZOL

13 maart : GD 20 korte gang en IZ 1 ( 6 isolatieboxen) 
beschikbaar voor COVID-19 pat.

13 maart : eerste opname COVID-19 pat op GD20

14 maart : eerste opname COVID-19 pat op IZ 

18 maart : Volledige afdeling GD 20 wordt COVID-19 
afdeling

21 maart : tweede afdeling, GD 25 voor COVID-19

22 maart : start opleiding OK verpleegkundigen ter 
ondersteuning IZ

25 maart : GC 20 en GC 25 worden volledige derde en 
vierde COVID-afdeling , IZ 2- C kant volledig COVID –IZ

26 maart : IZ2- B kant wordt COVID afdeling



Tijdslijn van de pandemie in ZOL

27 maart : grootste instroom pat.  

28 maart : IZ- GOPR conversie : 28 OK recovery bedden 
krijgen IZ status bemand met opgeleide OK vpk en IZ vpk

2 april : ziekenhuis telt 130 COVID opgenomen patiënten, 
eerste bevoorradingskrapte: midazolam 50 mg uitgeput

10 april : eerste daling opnames merkbaar

20 april : herclustering patiënten : geriatrie op GK25 en GD 
20 interne , intensieve op GIZ 2

18 mei : stop clusterisolatie , start kamerisolatie



In cijfertjes





Werking ziekenhuisapotheek: over controle in de 
mist van de pandemie



Controle via communicatie = C³

- Vanuit directie naar managementniveau : ontwikkeling 
van dashboard voor dagelijkse infodoorstroom zonder 
vergaderen.  Daarnaast véél ZOOM overleggen eerst 
zonder apo – later met apo.

- Vanuit directie naar alle medewerkers : CORONA-alert : 
korte mailflash : snel verzadiging – veel bijsturingen in 
acute setting oa. door vb. materiaaltekort



Communicatie = C³ : leadership & eenheid behouden  
, draagkracht en veerkracht creëren.

- Intern in apotheek : dagelijks mondelinge update in staf 
apotheek + eigen infokanaal ( APO-INFO) naar 
medewerkers : doel max. info condenseren die relevant is 
voor de eigen afdeling (procedures , uitleg GM, …)



Communicatie IZ – apotheek : goede band met med. 
diensthoofd = korte lijn – weinig vergaderen – 1 x 
rechtstreeks op GSM 



Info dashboard vb. 3 april 2020





8 april 2020  en 24 april 2020:



Hoelang- hoeveel patiënten – beschikbaar personeel –
evoluerende materiaalnoden – quid leveranciers en COVID

Wat weten/ hebben we wel ? 

Eerdere rampen: Mexicaanse griep: noodstocklijst : reeds  
bevel tot extra bestellingen laatste week feb 2020

Standaard voorzieningen : noodplan 

Controle via noodplannen maar …
LOGISTIEK : veel onzekerheden



Reserve beschikbaar voor als … ?



Lijst kritische geneesmiddelen als eerste leidraad 
( merk op definitie critical³ : aard v/h GM klinisch , één of meerdere leveranciers ? , regio afkomst product 
in kader van pandemie (productieproblemen))



Overleg met artsen over klinische aanpak

Aanvankelijk weinig duidelijkheid.

Overleg diensthoofd IZ en pneumologie

Na 3 dagen  plots melding ‘ zo weinig mogelijk aerosol –
max puff met aerochamber ‘

Wisselend AB beleid : Biclar eerst ingesloten, maar daarna 
vrij snel verlaten : Ceftriaxone als basis op IZ, 
azithromycine op de afdeling

Keuze voor high flow zuurstof van in het begin gemaakt



What’s about ?
Artikelnr Omschrijving jan feb maa apr Act.stock opm

270349Biclar IV 500 mg 54  49  180  18  347  

437427Ceftriaxone 1 gr IV flac 4  26  42  22  91  

437435Ceftriaxone 2 gr IV flac 86  66  346  1.406  1.017  

613712Dafalgan 1 g tab 16.613  15.613  14.665  7.713  42.410  

724733Duovent HFA AER 200DOS 95  108  138  175  370  50 in bestelling

724725Duovent vr inhalatie 6.591  6.532  4.323  1.056  14.177  

861501Esmeron 50 mg flac 1.921  1.751  1.909  2.246  3.120  

1748509Ketalar 102  72  487  867  171  

2052323Midazolam Braun 15mg 594  534  892  1.127  215  500 in bestelling (quota)

2052331Midazolam Braun 50mg 178  24  524  718  243  1020 in bestelling (quota)

2052315Midazolam Braun 5mg 856  706  562  432  3.512  quota

2505981Paracetamol Fresenius 1 g Perf 100 ml 13.178  11.134  9.364  7.398  29.020  

2555770Piperacilline / tazobactam 4 g flac 3.001  2.439  2.957  2.279  4.586  

2560002Plaquenil tab 200 MG 151  183  179  97  3.085  

3386886Ultiva 2 mg 491  366  240  86  1.782  

3386894Ultiva 5 mg 629  402  843  1.224  1.020  675 in bestelling

3555068Volumatic 2  20  9  48  75  

3962728Zovirax 250 mg IV 169  234  181  936  867  



Logistieke aanpassingen

- VANAS kasten op COVID IZ’s en spoedgevallen werden 
onbereikbaar voor aanvulling: verpleegkundigen in 
spoedtempo in VANAS aanvulling opgeleid

- Routes werden bijna om de 3 dagen aangepast : transport 
moet volgen

- Transportbakken werden niet IN de COVID-afdelingen 
binnengelaten : er werd met een binnenzak gewerkt : 
deze werd uit de bak gehaald en in de afdeling binnen 
genomen

- Labellen / herverpakken van Push leveringen

- Aanpassen inhoud medicatielijsten dienstvoorraad op 
COVID afdelingen

- Bij vrijgave gecontamineerde zones : dienstvoorraden min 
3 dagen in quarantaine houden voor hergebruik. 



Plots : Nieuwe logistieke regels ! ( verlies van 
controle ?)

1/ Push leveringen vanuit overheid :

2/ Firma’s kregen limieten opgelegd.



Problemen ?

1/ Je krijgt wat je niet nodig hebt. 

2/ Je krijgt niet of maar deels wat je bestelt / nodig hebt.

3/ Onduidelijkheden bij levering : onvolledige zendnota, 
geen markering dat dit over noodlevering gaat

4/ Producten die wij niet kennen worden in de 
voorraadcyclus gepushed : Quid formularium, etc.

* soms bijna vervallen

* soms echt vervallen

*  soms lijkend op (LAL/SAL) 

* soms onleesbaar/onherkenbare eindverpakking



Oplossingen/ bijsturingen nodig

Leveringen gingen in quarantaine.

Producten herlabellen :

- vervaldatum verduidelijken

- naam formulariumproduct toevoegen

Markering in EVS zodat info max. bij toediening beschikbaar 
is ( = pushed info op plaats eindgebruiker)

Opm.: Extra nieuwsbrieven i.v.m. logistiek: wordt niet 
gelezen in de hectiek van de pandemie !

If not available : make it : midazolam spuiten voor IZ, 
ontsmettingsalcohol.



Midazolam spuiten uit 5 mg/ 5 ml 
Voorbereidende fase tot eigen productie uit poeder



Make it : midazolam spuiten

Op topdag vrijdag 3 april : productie van spuiten Midazolam
50 mg / 50 ml en 100 mg / 50 ml vanuit 1000 
ampoulen Midazolam PER DAG. 

Nijpend stocktekort : 14,000 ampoulen ter beschikking , dan 
vanuit alle kanalen : “alles is op” 

Buitenland : Pharma International wel 15 mg / 3 ml 
beschikbaar 1000 amp maar lange duur ( verdoving in 
buitenland)

Situatie keerde na 8 april : gevolg : nog 10,000 amp in 
voorraad. 

Grondstof : 33 gram , equivalent van +/- 600 amp 50 mg 
zou voor 6 dagen soelaas geboden hebben

Productie overheid : zit nog steeds vast ???



Make it : handalcohol

Initieel eigen productie : zéér arbeidsintensief : ontbreken 
van de juiste recipiënten : kleine bidons, overgieten met 
trechters etc.  Toch voldoende om tijd te kopen.

Daarna : IBC via project UZGent en JPh en Filliers : 4 x 1000 
afgevuld, beperkte afvulling voor netwerkzhsen

Daarna : bijkomende productie van 6000 liter via third party 
: er waren ondertussen in de eerste faze van de crisis heel 
wat grondstoffen doorgekomen die opgewerkt moesten 
worden volgens WHO formule.  Kostprijs productie = +/-
1,5 Euro per liter. Hoofdprobleem : leeggoed.



Productie handalcohol

Aanpassen van de schaal

- Dag 1 : per 5 liter

- Dag 2 : per 20 liter

- Dag 8 : per 1000 liter 



Pas op met veiligheid

Overleg interne preventiedienst en Brandweer Genk

Vrijgave afvulzone

Opslag grote hoeveelheden



Medische hulpmiddelen & PBM’s

Opvolging stocks MH : 
controle vanuit apotheek

Opvolging stocks PBM’s : 
controle vanuit 
aankoopdienst, voor 
hergebruik : keek men 
richting apotheek en CSA



MH : controle via opmaak lijst van op te volgen 
artikels

-Ontsmettingsproducten

-Aspiratiemateriaal

-Ademhalingsondersteuning ( zuurstoftoediening)

-Invasieve beademing

-Catheters

-Cardio/ECMO materiaal

-Dialyse en CVVH materiaal

-Monitoringsmateriaal

-Staalnamemateriaal

TOTAAL = 85 artikels in permanente dagelijkse opvolging



Opvolglijst MH



Medische materialen : backorders, alternatieven 
zoeken voor het alternatief dat ook al ontbreekt



Opvolging PBM’s

Versnipperd beleid : 

aankoop – ZHH – directie

Nijpend tekort

- uitzoeken hergebruik plots noodzakelijk

- moeilijk traject omdat het tegen ons gevoel ingaat + je 
wil ook niets aanbieden dat waardeloos of onveilig is !  

Cfr. Door een crisis komt ethiek onder druk.

- wisselende gegevens

- RIVM Nederland : Sterrad gebruik getest

- fabrikant : pas op / niet verantwoordelijk

- overheid : het mag , maar je moet allerlei testen en 
registraties doen



Hersterilisatie van FFP3 maskers : veel werk – weinig 
resultaat – maar  vooral geen kader : gestopt en niks 
gebruikt



Voorstellen naar de toekomst i.v.m. bevoorrading?

Pas op met push deliveries – leidt tot dode stocks elders in 
het land die niet gebruikt worden. 

Beter met de firma’s contingenteren op basis van eerdere 
afnames ?

Meer inzetten op de echte noodvragen en deze tackelen = 
Behoud coördinatie rol coronashortages.

Moeten de verbruikslijsten door het hele land ingevuld of vb. 
enkel door top 20 zhsen om voor de overheid gegevens te 
bekomen?

Toelating- ondersteuning om zaken te bereiden cfr. HCQ 
poeder om zelf capsules te maken , maar ook Dormicum
in spuiten bvb.  

cfr. Statuut bereidende apotheken in NDL?



Personeel

Aanvankelijk onduidelijke impact 

T(ijdelijke) W(erkeloosheid) O(vermacht )

TWO op CSA wel massaal toegepast 

Bescherming van de MW : de balies : 

eerste afdeling met plexischermen !

Vragen i.v.m. het virus : communicatie in 

APO-INFO, toepassing van TWO voor 

risicogroepMW ( diabetes)

Nieuwe uitdagingen als vb. partner ook in zhs werkt : extra 
vragen naar aanpassen werkrooster

Social distancing – mondmasker gebruik : regels zhs
toepassen



Bereikbaarheid apotheek tijdens de crisis



Controle op de uitgaven : Extra kosten  - invloed op 
GM FF ?

Eerste cijfers beschikbaar over de COVID verblijven.

Te verwachten in de toekomst: 

°stijgende uitgaven BFM materiaal : wegens tekorten 
moeten inkopen bij diverse alternatieve kanalen aan 
hogere prijzen. 

°Nieuwe aanbestedingsdossiers met minder inschrijvers en 
minder goede voorwaarden : ‘ foute’ periode om aan te 
besteden ?  Wanneer houdt deze periode dan op ? 
Grenzen van de WOO zichtbaar geworden  ‘ overmacht 
wegens pandemie ‘ ( geneesmiddelen ) , ‘ uw voorziene 
afnames zijn opgevraagd ‘( handschoenen)



COVID – IZ     



Niet- COVID IZ



VGL 2019 populatie en COVID populatie : significante 
meeruitgaven voor ECMO en KV



In FF – uit FF
en D medicatie

Omschrijving Pat1 pat2 pat3 pat4 

NORADRENALINE INJ 4 ML 1 MG/ML 2.725,30 € 1.614,99 € 185,72 € 153,42 € 

VASOPRESSINE BP 154,14 € 77,07 € 616,56 € 308,28 € 

CALCICLO (CACL2) STEROP INJ 10 ML 11 MEQ 0,8 G 107,12 € 1,29 € 242,63 € 98,09 € 

MINI-PLASCO NACL 0,9% FL 20 ML MP10 51,10 € 85,94 € 78,98 € 72,59 € 

VESIERRA INJ 2 ML 50 MG 89,13 € 118,84 € 24,76 € 59,42 € 

DIAMOX BP INJ 500 MG 65,49 € 39,30 € 39,30 € 

DAKINCOOPER OPL 250 ML 84,32 € 68,26 € 68,26 € 24,09 € 

SOLUVIT-NOVUM PDR PERF 75,12 € 60,81 € 100,16 € 35,77 € 

VITALIPID-N INJ 10 ML VOLW 61,10 € 49,46 € 87,16 € 28,01 € 

MINI-PLASCO KALIUMCHLORIDE FL 20 ML 1 MEQ/ML 97,81 € 41,50 € 23,71 € 48,41 € 

ADDAVEN INJ 10 ML 33,53 € 51,82 € 64,01 € 33,53 € 

MAGNESIUMSULFAAT STEROP INJ 10 ML 1 G 91,92 € 41,89 € 13,96 € 

MINI-PLASCO WATER FL 20 ML MP60 25,03 € 14,72 € 48,58 € 27,48 € 

MOVICOL UNIDOSE ZAKJE 46,90 € 47,96 € 73,25 € 10,01 € 

CORSODYL OPL 200 ML 20,99 € 8,40 € 8,40 € 25,19 € 

MINI-PLASCO KALIUMFOSFAAT FL 20 ML 1 MEQ K/ML 54,50 € 37,22 € 39,88 € 30,57 € 



Samengevat periode 13-3-2020 tem 8-6-2020

2019 : 37050 
verblijven

-18,11 €

Gemid. 
uitgave 
FFGM/ 
opname

75 % GMFF ZOL 
2020

+/- per 
opname

Totaal 4446 
verblijven 

106,99 € 80,24 € 85,78 € + 5,54 €

443 COVID 
verblijven

319,26 € 239,45 € 85,78 € - 153,67 €

Niet-COVID 
verblijven

93,77 € 70,33 85,78 € +15,45 €



Oorzaak : Daling gemiddelde verblijfsduur



Post- COVID tijdperk medisch 

Gevolgen uitgestelde behandelingen / onderzoeken?

43 % minder cardio-opnames 

prioriteiten stelling door de beperkte chirurgische 
capaciteit op IZ

Oncologie : 20-25 % annulaties

Angst van patiënten om naar Zhs te komen

Ook gevolgen voor geneesmiddelen verbruiken in de 
toekomst ? ( citaat zo 23/8 HBVL ) :



Post- COVID tijdperk medisch 



Vaccinatie ?

Griepvaccinatie : fasering komende voor de GZMW , daarna 
‘rest’

Covid-vaccin ?



Volgende golf : be prepared: just keeping the lights
on is niet voldoende …

Permanente monitoring MH en backorder overleg

Verhoogde stockniveaus : veiligheidsstock momenteel 3 
maand voor de kritische producten

Alternatieve tewerkstellingsmethodes verder onderzoeken

Aangepaste werkwijzen : 

°verder uitwerken digitaal aanvragen voor zaken die 
niet EPD & EVS gecoverd zijn

°afschaffing verdovingsronde

Verder ontwikkelen beleidsinfo, snellere data , betere 
stockbeheerssystemen.

Rol VZA website ? Thomas :

Duidelijkheid aanrekening gratis /push leveringen



Pandemie aanpakken ?

1, Communiceer (correct en snel )

Wat is er aan de hand  & wat is er beslist / te doen?

2, Monitor zo nauw mogelijk

Hoe staan we er voor ?

3, Stuur bij : wees flexibel , maar bewaak 
kwaliteit

Waar moeten we naar toe ?


