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Beste dierenartsen,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. We helpen elkaar en werken met
elkaar samen. Veel dierenartsen waren al bereid om tekorten aan medische hulpen beschermingsmiddelen in de humane zorg aan te vullen met spullen uit de
veterinaire praktijk. De dank daarvoor is groot.
Maar omdat de nood nu zo hoog en zo dringend is, verzoekt het kabinet
dierenartsen en veterinaire leveranciers alle beademingsapparatuur beschikbaar
te stellen aan de ziekenhuiszorg voor opschaling van de IC-capaciteit.
We zijn op zoek naar beademingsapparaten, die gecontroleerd kunnen beademen
met een teugvolume van 0 tot 2 liter en met een PEEP van minimaal 20 cm
waterdruk en met (bf zuurstof èf gasmix.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)verzocht om deze
inventarisatie te coordineren. De deadline voor het opsturen van informatie is zo
spoedig mogelijk, en uiterlijk dinsdag 24 maart 2020 aan beademingsapparatuurvoor-corona@ziggo.nl. Sommige dierenklinieken hebben zich al rechtstreeks bij
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of bij zorginstellingen
gemeld, maar om het overzicht te bewaren en om er zeker van te zijn dat we
geen apparatuur missen, verzoeken we u om aan het KNMvD te melden over
welke apparatuur u beschikt.
De condities waaronder de apparatuur wordt overgedragen zullen nog nader
uitgewerkt worden. Uiteraard kan hier een realistische vergoeding tegenover
staan. Mocht dit knelpunten opleveren, dan horen we dat graag.
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We begrijpen dat het ontbreken van de apparatuur op uw praktijken er toe kan
leiden dat minder zorg verleend kan worden. We willen mogelijke knelpunten
graag inventariseren, alhoewel we ons ervan bewust zijn dat we hier geen directe
oplossingen voor hebben. U kunt deze knelpunten ook aan bovenstaand
mailadres sturen.
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We rekenen op uw hulp en goede samenwerking.
Bij voorbaat heel veel dank.
Hoogachtend,

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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