EXTRA

Extra uitgave, 25 januari 2016
1. Zorgstandaard COPD geactualiseerd en te downloaden!
De Zorgstandaard COPD is geactualiseerd en opnieuw uitgebracht! Aangepast is het
hoofdstuk over de “monitoring” van COPD patiënten. Aanleiding zijn de veranderende
gedachten en richtlijnen over de positie van longfunctieonderzoek voor mensen met COPD.
In plaats van alle COPD patiënten jaarlijks een spirometrie te laten blazen, kiest de
Zorgstandaard COPD voor een meer gedifferentieerde benadering.
De nieuwe wijze van het monitoren van COPD patiënten is gebaseerd op de integrale
gezondheidstoestand van de patiënt, uitgedrukt in ziektelast. Om de dagelijkse praktijk te
helpen bij de uitvoering van de beschreven monitoring, is een nieuwe bijlage opgenomen
met een lijst instrumenten, scholingen en interventies welke door de zorgverleners
gebruikt kunnen worden. Het hoofdstuk is aangepast door een werkgroep onder duaal
voorzitterschap van prof. dr. Niels Chavannes (huisarts) en dr. Hans in ‟t Veen (longarts).

Aleid Wolfsen (l) overhandigt de vernieuwde Zorgstandaard COPD aan: Hans in ’t Veen, Maureen Rutten,
Annerika Slok, Onno van Schayck, Ingrid van der Gun en Philippe Salomé.

De vernieuwde Zorgstandaard COPD is uitgebracht tijdens een LAN bijeenkomst waarin de
resultaten van de Ziektelastmeter COPD en ziektelastindex studies voor het eerst bekend
werden gemaakt. De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld om de integrale
gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen
tot een passende individuele behandeling. Op een later moment worden de uitkomsten
publiekelijk bekend gemaakt!
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Voorts is in de Zorgstandaard COPD het hoofdstuk over kwaliteitsindicatoren aangepast,
waardoor meer recht wordt gedaan aan de multidisciplinaire behandeling van mensen met
COPD. Zo wordt ingegaan op het belang van een goede voedingstoestand van mensen met
COPD en op het gebruik van medicatie om beginnende longaanvallen te bestrijden. Dit
onderdeel is aangepast door een werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Geertjan
Wesseling (longarts) en dr. Annelies Jacobs (huisarts).
De aanpassingen van de Zorgstandaard COPD passen bij het bredere streven van de Long
Alliantie Nederland om de Zorgstandaarden, richtlijnen, protocollen en andere producten
die door de LAN zijn uitgebracht actueel te houden. De nieuwe Zorgstandaard COPD is te
vinden op de website van de Long Alliantie Nederland en hier te downloaden.
2.
Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

Meer informatie

31 januari – 4
februari

WinterKlas, kinderlong en -allergie
Symposium. Kaprun, Oostenrijk

www.scem.nl

4-5 februari

Tweedaags CAHAG congres
„Adembenemend‟

CAHAG

15 maart

Breath Symposium

www.novartispulmonologie.nl

15 maart

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Midden

www.healthinvestment.nl

16 – 19 maart

Op de Hoogte van Astma. Longartsen, www.ernstigastma.nl
longartsen i.o. en PA‟s. Davos,
Zwitserland

22 maart

CAHAG cursus voor
praktijkondersteuners en huisartsen

www.cahag.nl

20 – 24 maart

Chronische Obstructieve Longziekten
in de praktijk. Huisartsen, POH‟s,
PA‟s. Davos, Zwitserland

www.huisartsendavos.nl

5 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Noord

www.healthinvestment.nl

7 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Oost

www.healthinvestment.nl

6 – 9 april

Astma on Top,
longverpleegkundigensymposium
Longverpleegkundigen, POH‟s,

www.astmaontop.nl
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Verpleegkundigen met
aandachtsgebied astma.
Davos, Zwitserland
14 april

CAHAG cursus voor
praktijkondersteuners en huisartsen

www.cahag.nl

14 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Zuid

www.healthinvestment.nl

14 april

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

18 t/m 21 april

De Week van de Long
(Longartsendagen en Longdagen)

www.longdagen.nl

25 t/m 28 mei

IPCRG congres 2016 Amsterdam

www.ipcrg2016.org/29863

7 juni

Ledendag V&VN
Longverpleegkundigen

www.healthinvestment.nl

16 – 24 juli

Jongerenvakantie voor kinderen met
astma en of eczeem

jongerenvakantie@vnd.nu

8 september

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

29 september

6e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

29 september

OSAS nascholing

www.healthinvestment.nl

1 december

7e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl

8 december

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

8 december

14e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

Meerdere data in
2016

Diverse nascholingen op het gebied
van Longzorg

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Diverse nascholingen, congressen en
symposia op het gebied van Longzorg Voor meer informatie, klik HIER

3

Meerdere data in
2016

NVLA Scholing

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Masterclass, nascholing voor
praktijkondersteuners,
Longverpleegkundigen en
praktijkverpleegkundigen

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Nascholing „Inhaleren 3.0‟

Voor data en locaties, klik HIER

De agenda kunt u ook vinden op onze website www.longalliantie.nl. Als u gegevens wilt
aanleveren voor “Longen op de Agenda” dan kunt u die sturen
naar nijdeken@longalliantie.nl.
Chronische Obstructieve Longziekten in de (huisartsen)praktijk, 20-24 maart
Astma en COPD komt iedere huisarts tegen in zijn dagelijkse praktijk.
De begeleiding en behandeling van patiënten met astma of COPD is bij uitstek een team
prestatie. Een team bestaande uit onder meer de huisarts, de kaderhuisarts, de
praktijkondersteuner en de praktijkassistent op de achtergrond gesteund door de longarts.
De Vereniging Nederland Davos nodigt huisartsen uit om samen het hele pakket van
chronische obstructieve longziekten te komen opfrissen en verdiepen. In 9 verschillende
workshops en casuïstiekbesprekingen, komen tal van onderwerpen rondom Astma en
COPD aan bod, inclusief een werkbezoek aan het Nederlands Astmacentrum Davos.
Doordat de workshops worden gegeven in kleine groepjes is er veel ruimte voor interactie.
Hierdoor kan optimaal gebruikt gemaakt worden van de kennis en kunde van zowel
deelnemers als docenten. Deelname aan dit congres is mogelijk voor huisartsen. Ook
praktijkondersteuners zijn van uitgenodigd, als zij samen met hun huisarts komen.
Het team van specialisten op dit terrein, uit 1e en 2e lijn staat voor u klaar!
Dus heel graag tot ziens in Davos. Meer informatie over onderwerpen, kosten en
inschrijven zijn te vinden op: www.huisartsendavos.nl
CAHAG Cursusdagen 2016
Ook in het voorjaar van 2016 organiseert CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies
Groep) weer haar jaarlijkse landelijke cursussen voor de
praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners en huisartsen, die actief zijn in de zorg
voor astma en COPD-patiënten. Ook andere ketenzorgpartners zijn van harte uitgenodigd
deel te nemen aan deze cursus. Na de komst van vele COPD-ketens in het land nemen nu
ook de zorgprogramma's gericht op astma snel in aantal toe.
In deze cursus ligt de focus zoals altijd op het gericht verbeteren van de geboden zorg bij
astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Door deze cursus als samenwerkend huisarts en
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praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner te volgen kunt u samen inspiratie krijgen en
ideeën opdoen waar verbeterstappen te zetten zijn.
Het cursusaanbod sluit aan bij de praktijk. Er is aandacht voor actuele en toekomstige
ontwikkelingen en er worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te
optimaliseren. Er worden workshops aangeboden voor lichtgevorderde (LG) en
vergevorderde (VG) praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners en workshops die
met name voor huisartsen (HA) en verpleegkundig specialisten (VS) interessant zijn.
De ééndaagse cursus wordt gehouden op dinsdag 22 maart 2016 in de Aristozalen te
Amsterdam én op donderdag 14 april 2016 in 'de Nieuwe Buitensociëteit' te Zwolle.
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN (Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig
Specialisten Register), NVvPO en GAIA.
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website van de CAHAG.
3. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging van vooraanstaande
partijen in Nederland op het gebied van chronische longzorg. De doelen van de LAN zijn:




Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg
van chronische longaandoeningen;
Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.

Leden van de Long Alliantie Nederland:
















Longcentra Nederland (Longcentra Nederland);
Longfonds patiëntenvereniging (Longfonds);
Longfonds stichting (longfonds);
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV)
V&VN Longverpleegkundigen,mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
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Bedrijfsleden:



















ALK-Abéllo (ALK-Abello)
AstraZeneca (AstraZeneca);
BoehringerIngelheim (BoehringerIngelheim);
ChiesiPharmaceuticals (Chiesi);
GlaxoSmithKline (GSK);
Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care);
MedaPharma (MedaPharma);
Medidis (Medidis);
Mediq (Mediq);
MundipharmaPharmaceuticals (MundipharmaPharmaceuticals)
Novartis (Novartis);
Nutricia (Nutricia);
Takeda (Takeda);
Pfizer (Pfizer);
Sandoz (Sandoz);
TevaPharma Nederland (Teva);
Coöperatie VGZ (CVGZ).
Zilveren Kruis (Zilveren Kruis)

Gezamenlijk maken deze partijen zich hard voor een optimale preventie en zorg voor
mensen met een chronische longaandoening. Samenwerking binnen de LAN moet zorgen
voor synergie. Contactgegevens: Long Alliantie Nederland, Stationsplein 125, 3818 LE
Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, info@longalliantie.nl en
telefoonnummer 033-4218418.
4. Aanmelden voor dit nieuwsbericht
Dit maandelijkse digitale nieuwsbericht is bedoeld om u te informeren over de Long
Alliantie Nederland. Geadresseerden zijn leden, relaties en belangstellenden van de LAN.
Als u zich wilt opgeven of afmelden voor dit nieuwsbericht, of als meer personen binnen
uw organisatie dit nieuwsbericht willen ontvangen, dan kunt u dat doorgeven
aan: nijdeken@longalliantie.nl en telefoonnummer 033 - 421 84 18.
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