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1.

Veel verzet tegen roken in de horeca

Het Kabinet Rutte heeft bij de Kabinetsvorming afspraken gemaakt over het weer
toestaan van roken in horecagelegenheden kleiner dan 70m2. Dit terwijl de
rookvrije horeca juist door het vorige kabinet succesvol is ingevoerd en door de
Hoge Raad is bekrachtigd.
Op 18 januari jl. heeft een groot aantal organisatie bij de Tweede Kamer het verzet
tegen het roken in de horeca kenbaar gemaakt. Clean Air Nederland bood samen
met

de

KNMG,

FNV

en

de

Long

Alliantie

Nederland

meer

dan

46.000

handtekeningen aan die zijn verzameld voor het behoud van de rookvrije horeca.
Ook het Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting
overhandigden een petitie aan een brede delegatie van Tweede Kamerleden. Op 19
januari jl. debatteerde de Tweede Kamer met Minister Edith Schippers van VWS
over de rookvrije horeca. De regeringspartijen VVD, CDA en PVV steunen het roken
in de kleine horeca. Opvallend is dat ook de Socialistische Partij dit voornemen
steunt. PvdA, Groen Links, D66, Christen Unie steunen de rookvrije horeca en
vinden dat het algemene rookverbod van kracht moet blijven.
Alle partijen vinden dat de Minister streng moet handhaven en straffen zodat er in
grotere horecagelegenheden niet wordt gerookt. Dat is nodig omdat uit onderzoek
blijkt dat veel horecagelegenheden (ook groter dan 70m2) weer wordt gerookt. De
Minister

wil

strenger

gaan

handhaven

maar

heeft

niet

meer

controleurs

beschikbaar. Uit diverse ervaringen in het buitenland is bekend dat een algemeen
rookverbod wel te handhaven is, maar dat een situatie zoals in Nederland waar
soms wel en soms niet mag worden gerookt veel lastiger te handhaven is.
Voor mensen met een chronische longziekte is het een slechte zaak dat er weer
wordt gerookt in de horeca, omdat het ten koste gaat van de vrijheid volwaardig
deel te nemen in de Nederlandse samenleving. Verder zullen door rook in de horeca
meer mensen een longziekte oplopen, door zelf (meer) te roken of door meeroken.
De Long Alliantie Nederland vindt dan ook dat het algemeen rookverbod van kracht
moet blijven. Het NOS Journaal heeft een vier minuten durende reportage gemaakt
over de overhandiging van de petities aan de Tweede Kamer. Deze reportage vindt
u in onderstaand filmpje.
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2.

Versoepeling Tabakswet slecht voor komende generatie kinderen

Het UMC Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen de strengere
Tabakswet in Nederland en de gezondheid van baby’s. Naarmate de deelnemende
moeders tijdens de zwangerschap minder werden blootgesteld aan sigarettenrook,
hadden hun kinderen een betere longfunctie, longelasticiteit, longweerstand en een
hoger geboortegewicht, zo blijkt uit het onderzoek.
In

het

onderzoek

analyseerden

wetenschappers

van

het

UMC

Utrecht

de

gezondheid van ruim 1600 gezonde, vijf weken oude kinderen geboren tussen 2001
en 2010. De gezondheid van de kinderen werd vergeleken met het rookgedrag van
de moeders tijdens de zwangerschap. Via vragenlijsten gaven de moeders aan hoe
vaak ze tijdens de zwangerschap aan sigarettenrook waren blootgesteld. De
onderzoekers verdeelden de kinderen in drie groepen: kinderen geboren tussen
2001-2004, tussen 2005-2007 en tussen 2008-2010. Moeders uit de eerste
(‘oudste’) groep bleken het meest blootgesteld geweest te zijn aan meeroken;
moeders uit de laatste (‘jongste’) groep het minst. De longelasticiteit van de baby’s
is hoger, de longweerstand is juist lager en het geboortegewicht is hoger. Een
betere longfunctie vermindert de kans op luchtwegaandoeningen bij het kind. Dat
moet wel het gevolg zijn van aanpassingen in de tabakswet die in de afgelopen 10
jaar stapsgewijs zijn doorgevoerd.
Volgens de onderzoekers van het UMC Utrecht zal versoepeling van de huidige
tabakswetgeving (zie het eerste item van dit nieuwsbericht) leiden tot nadelige
effecten voor de komende generatie. Meer informatie is HIER te vinden.
3. Groot succes Davos School van de Vereniging Nederland Davos
In Nederland hebben 500.000 mensen astma, waarvan enkele tienduizenden
moeilijk behandelbaar astma. Circa 1.500 mensen hebben ernstig astma, dit is
moeilijk behandelbaar astma dat zelfs met goede therapie en medicatie niet goed
onder controle te krijgen is. Patiënten met ernstig astma hebben regelmatig
verergering van klachten en/of exacerbaties. Ook zijn er zelfs mensen die sterven
aan ernstig astma.
Voor behandeling van mensen met moeilijk behandelbaar astma is het Nederlands
Astmacentrum Davos (Zwitserland) heel geschikt vanwege de ligging op 1560
meter in de Zwitserse bergen. Omdat Davos zo hoog ligt en de lucht droog is komt
er geen huisstofmijt voor. Ook zijn er nauwelijks andere stoffen in de lucht zoals
pollen of bepaalde schimmelsporen, waar mensen allergische of astmatische
reacties van kunnen krijgen. Alle mensen met moeilijk behandelbaar astma en al
hun zorgverleners zouden op de hoogte moeten zijn van het gespecialiseerde en
multidisciplinaire behandelaanbod van Astmacentrum Davos.
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De Davos School (het congresbureau van de Vereniging Nederland Davos)
organiseert congressen voor verschillende zorgverleners over ernstig astma. Begin
2011

zijn

succesvolle

en

drukbezochte

congressen

georganiseerd

voor

longfunctieanalisten en kinder(long)artsen. De congressen voor longartsen en
longverpleegkundigen volgen nog in maart van dit jaar. Alle congressen vinden
plaats in Davos en tijdens alle congressen wordt een bezoek gebracht aan het
Nederlands Astmacentrum Davos.
Meer informatie over het Nederlands Astmacentrum Davos vindt u HIER en over de
congressen van de Davos School HIER.
4. LAN werkt aan bevorderen toepassen Zorgstandaard COPD
In 2010 heeft de LAN de Zorgstandaard COPD inclusief patiëntenversie ontwikkeld
en vastgesteld, met als doel bij te dragen aan verbetering van preventie en
integrale zorg voor de ruim 320.000 mensen in Nederland met COPD. Voor het
versterken van de toepassing van de Zorgstandaard COPD worden door de leden
van de LAN veel activiteiten uitgevoerd, met name in het informeren, scholen en
versterken van patiënten en zorgverleners.
De Long Alliantie Nederland werkt aan een gezamenlijk implementatieplan om de
toepassing verder te versterken. Het implementatieplan focust op verbeterpunten
die het beste in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. In de afgelopen
maanden zijn ruim 30 gesprekken gevoerd met lidorganisaties en andere bij COPD
betrokken organisaties. Dit heeft geresulteerd in een concept implementatieplan
met onder meer verbeterpunten voor het vergroten van de bekendheid van de
zorgstandaard; het verbeteren van tijdige en correcte diagnosestelling; het
versterken van scholing en het verder versterken van integrale zorgverlening met
de longpatiënt als volwaardige partner.
Het

concept

implementatieplan

wordt

nu

met

zorgverzekeraars

en

in

discussiebijeenkomsten besproken. Het is de bedoeling de komende maanden te
komen tot een definitief plan dat door de ledenvergadering van de LAN wordt
vastgesteld en daarna in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd.
5. Minister Schippers besluit over rol apotheek bij medicinale zuurstof
In Nederland ontvangen jaarlijks ruim 24.000 mensen medicinale zuurstof thuis. In
veel gevallen gaat het om mensen met ernstige COPD, astma of een zeldzame
longziekte. Ook gaat het om mensen in de terminale fase van hun leven. De
kwaliteit en tijdige levering van medicinale zuurstof zijn van groot belang voor deze
kwetsbare patiëntengroepen.
In

2006

is

medicinale

zuurstof

in

Europese

wetgeving

aangemerkt

als

geneesmiddel, met als direct gevolg dat het inschakelen van een apotheker
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noodzakelijk is. Minister Schippers van VWS heeft op 6 januari jl. besloten dat de
Europese wetgeving ook voor Nederland gaat gelden en dat het inschakelen van
een apotheker bij het leveren van medicinale zuurstof is vereist. Het inschakelen
van de apotheker is van belang omdat het gebruik van zuurstof interacties en
contra indicaties kan hebben met andere geneesmiddelen. De Long Alliantie
Nederland organiseert overleg tussen betrokken partijen hoe op goede wijze
invulling kan worden gegeven aan het besluit van de Minister. Het besluit van de
Minister is HIER te vinden.
6. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland organiseert
lustrumcongres
De

beroepsvereniging

van

Verpleegkundigen

en

verzorgenden

Nederland

organiseert op dinsdag 8 februari 2011 het eerste lustrumcongres. Tijdens dit
congres is aandacht voor een groot aantal onderwerpen, zoals veiligheid van de
zorg, acute zorg, chronische zorg, zorginnovatie, jeugd en gezin en ouderenzorg.
Naast een plenair programma zijn er ook programma’s van de verschillende
afdelingen van de V&VN. Zo verzorgt de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en
Praktijkondersteuners

een

sessie

over

een

effectief

consult

en

de

V&VN

Longverpleegkundigen een sessie over inhalatie-instructie. Minister Edith Schippers
(VWS) en cabaretier Dolf Janssen zijn ook aanwezig bij het congres. Aanmelden
voor het congres kan HIER.
7. CAHAG organiseert conferentie over nieuwe ontwikkelingen astma en
COPD
De CAHAG (Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep) organiseert op
donderdag 10 februari 2011 een conferentie over nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van astma en COPD. Centraal tijdens deze conferentie staat de fenotypering
en verder verfijning van de diagnostiek van astma en COPD, het begrip ziektelast
bij COPD en de introductie en implementatie van zorgstandaarden. Verder is er
aandacht voor wetenschappelijke ontwikkelingen en de resultaten van recent
onderzoek. Deze conferentie is bedoeld voor een brede doelgroep van zorgverleners
en onderzoekers actief op het gebied van astma en COPD. Inschrijven voor deze
conferentie kan HIER.
8. Innovatieplatform COPD discussieert over vroegdetectie van COPD
Het Innovatieplatform COPD van het Julius Centrum organiseert driemaal per jaar
een bijeenkomst over innovatie en samenwerking op het gebied van COPD. Op
donderdag 24 februari vindt van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst plaats waar
een presentatie wordt gegeven over de zin of onzin van vroegdetectie van COPD in
de huisartsenpraktijk door Lidewij Broekhuizen (Julius Centrum). Voorts wordt een
presentatie gegeven door Roel Wennekes (kaderhuisarts COPD en Astma) over de
opbouw van een zorggroep, met tips en trucs. Ook is ruimte voor het uitwisselen
van kennis in kleine groepen. De bijeenkomst vindt plaats op het UMC Utrecht in de

5

Dompleinzaal. Opgeven kan door een mail te sturen naar Jaap Trappenburg:
jtrappen@umcutrecht.nl.
9. NRS organiseert wetenschappelijk congres `Networks in health and
disease`
Het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS, de landelijke vereniging
van wetenschappers op het gebied van longziekten) organiseert op 15 april a.s.
haar derde voorjaarsbijeenkomst met als doel onderzoekers de kans te geven met
elkaar kennis en ervaring en nieuwe inzichten uit te wisselen op gebied van
onderzoek naar longziekten in de breedste zin des woords. Het onderwerp van het
congres is "Networks in health and disease". Er komt een aantal buitenlandse
sprekers die over het veld van basaal onderzoek tot patiëntgebonden onderzoek
hun expertise en inzichten delen. Daarnaast zal één van de zes Task Forces van de
NRS een presentatie geven over hun onderzoeksveld. Er zijn zes Task Forces te
weten interstitial lung diseases, sleep apnea, pulmonary hypertension, primary
ciliary dyskinesia, animal research, and bronchopulmonary dysplasia. Voorts wordt
voor de tweede keer de NRS Young Investigator Award uitgereikt dat als doel heeft
talentvolle Nederlandse onderzoekers te stimuleren tot hoogstaand onderzoek naar
longziekten. Aan de prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden voor
wetenschappelijk onderzoek en/of opleiding van de onderzoeker. De NRS Young
Investigator Award wordt mogelijk gemaakt door Chiesi Pharmaceuticals.
Meer informatie over het NRS congres is HIER te vinden.
10. Groot congres over medische aërosolen in Nederland
De International Society for Aerosols in Medicine (ISAM) organiseert van 18 tot en
met 22 juni 2011 haar 18e keer congres. ISAM is een wereldwijde organisatie voor
alle disciplines die betrokken zijn bij medische aërosolen, van de praktische
toepassing tot wetenschappelijk onderzoek. Het congres wordt dit jaar op
Nederlandse bodem georganiseerd in de Doelen in Rotterdam.
De eerste dag van het congres is speciaal ingericht voor alle disciplines die in hun
praktijk zijn betrokken bij het voorschrijven en/of toepassen van medische
aërosolen en inhalatiemedicatie. Het congres bestaat verder uit onder andere
workshops,

wetenschappelijke

posterpresentaties.

Indien

van

lezingen,

interactieve

toepassing

wordt

discussiesessies
accreditatie

voor

en
uw

beroepsvereniging aangevraagd. Tot en met 6 februari a.s. is het mogelijk
abstracts in te dienen voor dit congres. Het programma en de verschillende opties
voor deelname zijn te vinden op www.isam2011.com.
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11.

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

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)

www.cahag.nl/caspir

Praktische spirometrie voor de eerste lijn
3 en 4 februari

Cursus Adembenemend 2011

www.cahag.nl

8 februari

V&VN Lustrumcongres 2011

www.venvncongres.nl

10 februari

CAHAG Conferentie

www.cahag.nl

24 februari

Bijeenkomst vroegdetectie COPD

jtrappen@umcutrecht.nl

13 t/m 16 maart

Ernstig Astma, cursus te Davos voor

www.davosschool.nl

longartsen en longartsen in opleiding
23 t/m 26 maart

Astma on Top, longverpleegkundigen

www.davosschool.nl

congres te Davos
15 t/m 17 april

EACD symposium Hochgebirgsklinik

www.eacd.net

Davos
18 t/m 22 juni

18e ISAM congres, medische aërosolen

www.isam2011.com

8 september

Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

6 oktober

2e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl

7 december

9e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

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.

12. Nadia van der Krogt versterkt bureau Long Alliantie Nederland
In december jl. is Nadia van der Krogt in dienst getreden
als secretaresse bij de Long Alliantie Nederland. Nadia
heeft eerder bij verschillende overheidsinstanties en
bedrijven gewerkt als secretaresse en projectassistente.
Zo

heeft

Nadia

ondermeer

gewerkt

als

assistent

zorgconsulent bij MEE IJsseloevers in Almere en als
beleidsmedewerker bij de gemeente Amersfoort. Bij de
LAN vormt Nadia samen met Chantal Nijdeken het
secretariaat. Nadia van der Krogt is bereikbaar op emailadres: vanderkrogt@longalliantie.nl De LAN heet
Nadia van harte welkom.
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13.

Long Alliantie Nederland heeft ambitieuze plannen voor 2011

De Long Alliantie Nederland heeft ambitieuze plannen om in 2011 bij te dragen aan
het terugdringen van het aantal chronische longpatiënten en het verbeteren van de
kwaliteit van leven voor chronische longpatiënten. Op 17 december jl. is tijdens de
ledenvergadering van de LAN het jaarplan 2011 door de leden vastgesteld. In 2011
gaat de LAN zich onder meer richten op:
-

Het bevorderen van de implementatie van de Zorgstandaard COPD, onder meer
door ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en het meetbaar maken van het
begrip ziektelast;

-

Het ontwikkelen van de Zorgstandaard Astma voor kinderen en volwassenen en
parallel het ontwikkelen van een richtlijnoptimaliseringstraject astma;

-

Het versterken van de kwaliteit en doelmatigheid van het gebruik van
longmedicatie, dit als vervolg op de consultatie van de LAN naar het
preferentiebeleid bij longmedicatie. Deze activiteit wordt uitgevoerd door
samenwerking tussen de LAN en zorgverzekeraars;

-

Het uitvoeren van een brede verkenning naar de preventie van chronische
longziekten waarin wordt onderzocht op welke manieren de preventie kan
worden verbeterd;

-

Het

bevorderen

van

goede preventie en

zorg

bij zeldzame chronische

longziekten;
-

Het updaten en uitbreiden van een boek over chronische longziekten.

Meer informatie over de doelen en activiteiten van de LAN is te vinden in het LAN
Beleidsplan 2010-2012. De LAN houdt u graag op de hoogte van de vorderingen in
2011, onder meer via het maandelijks LAN nieuwsbericht.
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14. 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);

-

Mediq (Mediq);

-

Merck Sharp en Dohme (MSD);

-

Novartis (Novartis);

-

Nycomed (Nycomed);

-

Pfizer (Pfizer);

-

Teva Pharma Nederland (Teva).
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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

-

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische

gevolg van chronische longaandoeningen;
longaandoeningen.
15.

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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