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Met vriendelijke groet,
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1. Long Alliantie Nederland zeer bezorgd dat bezuinigingsmaatregelen leiden
tot meer en ziekere longpatiënten
De LAN is zeer bezorgd dat de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen op het gebied
van preventie en integrale zorg gaan leiden tot meer en ziekere chronische longpatiënten
en een toename van de zorgkosten. De Minister van VWS heeft in meerdere brieven aan
de Tweede Kamer bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Op het gebied van preventie is
de Minister voornemens te korten op de infrastructuur voor tabakspreventie, de stoppenmet-roken-programma’s uit de basisverzekering te halen en de gecombineerde
leefstijlinterventie (ondanks bewezen kosteneffectiviteit) niet toe te voegen aan de
basisverzekering. Op het gebied van integrale zorgverlening is de Minister voornemens
meer eigen betalingen in te voeren voor onder meer dieetadvisering, fysiotherapie en
psychologische ondersteuning. Hierdoor wordt integrale zorgverlening en het bereiken
van zoveel mogelijk gezondheidswinst voor mensen met een chronische longziekte
ernstig belemmerd.
Per brief heeft de LAN de minister dringend gevraagd de voorgestelde bezuinigingen op
preventie en integrale zorgverlening bij chronische longziekten te herzien vanwege
verlies aan kwaliteit met naar verwachting uiteindelijk verhoging van kosten. De LAN
biedt aan gezamenlijk met de Minister de kwaliteit en doelmatigheid op het gebied van
chronische longziekten structureel te versterken, middels een Nationaal Actieprogramma
Chronische Longzieken. Dit vanuit de overtuiging dat op deze manier wél winst in
gezondheid en geld is te behalen. De brief van de LAN aan de Minister is HIER te vinden.
2. Stoppen met roken bespaart 37.000 mensenlevens en €105 miljoen per jaar
Het Partnership Stop met Roken heeft 21 juni jl. namens twintig organisaties een petitie
aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Centrale boodschap is geen
bezuinigingsmaatregelen te schrappen, in deze tijd waarin elke opbrengst zeer welkom
is. De huidige stoppen-met-rokenprogramma’s besparen 37.000 mensenlevens in de
komende dertig jaar en jaarlijks € 105 miljoen aan zorgkosten. Naast de morele plicht
hiervoor te kiezen, is het investeren in stoppen-met-rokenprogramma’s ook vanuit
arbeidsmarktperspectief en economisch perspectief een buitengewoon aantrekkelijke
keuze.

De nieuwste cijfers lijken aan te tonen dat de vergoeding voor stoppen met roken
waarschijnlijk eindelijk sinds lange tijd zorgt voor een flinke daling van het aantal rokers.
De oproep aan de Tweede Kamer is de stoppen-met-rokenprogramma’s in het
basispakket te houden. Meer informatie is HIER te vinden.
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3. Massale actie tegen afslanken dieetadvisering in de basisverzekering
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft 22 juni jl. een petitie aangeboden
aan de Tweede Kamer over het voornemen van de Minister van VWS om de aanspraak
op dieetadvisering in de basisverzekering te beperken.

Meer dan 28.000 handtekeningen zijn daarbij aangeboden aan de Tweede Kamerleden en
tijdens de petitieaanbieding is vanuit verschillende invalshoeken de belangrijke rol van
dieetadvisering belicht bij de behandeling van patiënten. Dit zijn bijvoorbeeld:
- Patiënten met één of meer chronische aandoeningen: zoals diabetes mellitus,
obesitas, COPD en vasculair risico management.
- Patiënten met een andere medische indicatie, bijvoorbeeld een oncologische
aandoening, maag- en darmaandoeningen (ziekte van Crohn, PDS, etc.) en
nierinsufficiëntie.
- Patiënten voor wie geen alternatieve therapie mogelijk is, bijvoorbeeld als sprake
is van een erfelijke stofwisselingsziekte, voedselallergie, coeliakie, etc.
- Kinderen met specifieke aandoeningen zoals voedselallergie, groeistoornissen of
ADHD (waar medicatie niet werkt).
- Patiënten met ziektegerelateerde ondervoeding, zoals ouderen, patiënten rondom
een operatie, patiënten met meerdere chronische aandoeningen, kauw- en
slikstoornissen, etc.
Aansluitend vond het Algemeen Overleg plaats met Minister Schippers over de
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. In het debat ontstond onduidelijkheid op welk
deel van de dieetadvisering wel en niet wordt bezuinigd. Door de Minister is een
aanvullende brief aan de Tweede Kamer toegezegd waarin het precieze
bezuinigingsvoorstel voor dieetadvisering wordt uitgewerkt. Meer informatie over de
petitieaanbieding is HIER te vinden.
4. Tweede Kamer debatteert over preventie en integrale zorg
De Tweede Kamer debatteert op woensdag 29 juni over de voorgestelde
bezuinigingsmaatregelen op preventie en integrale zorgverlening. Op donderdag 30 juni
stemt de Tweede Kamer over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De Long Alliantie
Nederland wenst de leden van de Tweede Kamer veel wijsheid toe bij het nemen van
deze belangrijke beslissingen. De LAN roept de Tweede Kamer op te blijven investeren in
preventie en integrale zorgverlening en zo voorkomen dat er nog meer en ziekere
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chronische longpatiënten komen. De debatten en stemmingen in de Tweede Kamer zijn
HIER live te volgen.
5.

Longen op de agenda

Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het
gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.

Agenda 2011
Wanneer

Wat

Meer informatie

29 juni

Tweede Kamer voortgezet algemeen
overleg over bezuinigingen op preventie en
integrale zorg

www.tweedekamer.nl

30 juni

www.tweedekamer.nl

1 juli

Stemming Tweede Kamer over
bezuinigingen op preventie en integrale
zorg
Vijfde Nationale Congres Chronische Zorg

8 september

Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

15 september

Jaarcongres V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijk-ondersteuners

www.venvn.nl

16 september

LAN ledenvergadering

24- 28
september

European Respiratory Society congres

www.erscongress2011.org

6 oktober

2e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl

11 november

NRS Young Investigator Symposium

www.nrs-science.nl

7 december

9e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

16 december

LAN ledenvergadering

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)
Praktische spirometrie voor de eerste lijn

www.unitzorginnovatie.nl/

www.cahag.nl/caspir

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 info@longalliantie.nl.
6.

Ingrid van der Gun versterkt Long Alliantie Nederland
Per 1 juni jl. is Ingrid van der Gun in dienst getreden als
beleidsmedewerker bij de Long Alliantie Nederland. Binnen de LAN is
Ingrid medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren
van beleid, onder andere als secretaris van de Adviescommissie
Individuele Preventie en Zorg.

Ingrid is diëtist en werkte voorheen op de afdeling kindernefrologie
van het Emma Kinderziekenhuis en tevens op de dialyseafdeling van
Dianet, locatie AMC. Naast haar werk als diëtiste heeft Ingrid
Gezondheidswetenschappen (Health Sciences) aan de Vrije Universiteit gestudeerd met
als masterrichting Beleid en organisatie van de gezondheidszorg. Tevens was Ingrid
bestuurslid van Diëtisten Nierziekten Nederland, een erkend netwerk van de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten.
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7.

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, te weten:
-

Astma Fonds Longpatiëntenvereniging (Astma Fonds);
Astma Fonds Longstichting (Astma Fonds);
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
SAN Centra voor Medische Diagnostiek (SAN);
Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het Nederlandse
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
STIVORO expertisecentrum voor tabakspreventie (STIVORO);
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Longverpleegkundigen;
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners (praktijkverpleegkundigenpraktijkondersteuners);
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).

Buitengewone leden:
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);
- Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG).
Bedrijfsleden:
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Mediq (Mediq);
- Merck Sharp en Dohme (MSD);
- Novartis (Novartis);
- Nutricia (Nutricia);
- Nycomed (Nycomed);
- Pfizer (Pfizer);
- Sandoz (Sandoz);
- Teva Pharma Nederland (Teva).
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.
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.
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8.

Meer informatie over 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:
info@longalliantie.nl en telefoonnummer 033-4218418.
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