Voortgang gezamenlijk optreden Brexit - Stand van zaken 30 januari 2019
Voor de umc’s, maar ook de algemene ziekenhuizen, zijn acht risicogebieden geïdentificeerd:
leverings- en regulatoire onzekerheid, beschikbaarheid van medicatie, klinisch onderzoek,
lichaamsmaterialen, opslag data, human resources en zorgverkoop. Voor de voortgang van het
primair proces in zorginstellingen zijn de eerste drie van cruciaal belang.
Enquête RIVM
Samen met de RIVM hebben zorg- en leverancierskoepels een enquête ontwikkeld. Deze is inmiddels
verzonden aan de leveranciers. RIVM wil medio februari 2019 advies uitbrengen aan minister Bruins.
NFU (en in het bijzonder Radboudumc en Amsterdam UMC) en de NVZ helpen het RIVM met het
beantwoorden van een aantal vragen en ondersteunende data. Op 4 februari 2019 vindt
vervolgoverleg plaats met de leverancierskoepels. De respons op de enquête is waarschijnlijk
dermate laag, dat het geen zin heeft een volgvragenlijst vanuit de umc’s aan de leveranciers te
sturen.
Leveringsonzekerheid
Elk umc heeft de crediteuren uit het Verenigd Koninkrijk in kaart gebracht. Dit overzicht wordt met
interne gebruikers besproken. Hieruit volgt welke producten en diensten risico lopen en dus
maatregelen vereisen. De eerste week van februari wordt deze inventarisatie afgerond. Ook maakt
elk umc cijfers over de leverbetrouwbaarheid inzichtelijk, zodat slecht(er) presterende leveranciers
tijdig kunnen worden aangepakt.
Er wordt aangehaakt bij inventarisaties van andere zorginstellingen om geïdentificeerde risico’s met
elkaar te delen en samen tot oplossingen te komen.
Regulatoire onzekerheid
Vier umc’s voeren deze week een steekproef uit om te bepalen hoe groot de impact van VK notified
bodies is op kritische afdelingen in de umc’s. Positief nieuws lijkt te zijn dat door BSI gecertificeerde
implantaten tijdig geen onzekerheid meer in zich zullen hebben.
Overlegorganen op NFU-niveau
Er komt een advies aan NFU-bestuurscommissie Sturing & Financiering over wel of niet ophogen van
voorraden en hamsteren. Andere bestuurscommissies en – gremia komen binnen nu en twee bij
elkaar en haken aan bij de risicogebieden klinisch onderzoek, lichaamsmaterialen, opslag data,
human resources en zorgverkoop.
Crisisorganisatie in elk umc
Elk umc gaat een crisisorganisatie inrichten die snel kan acteren bij problemen. Het Radboudumc en
LUMC hebben een dergelijke organisatie al ingericht.

