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1.

CBO start autorisatie richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD
Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO start met de autorisatie
van de richtlijn “palliatieve zorg voor mensen met COPD”. Deze richtlijn is in
2008 en 2009 ontwikkeld door een breed samengestelde werkgroep onder
voorzitterschap van Van Minnen. Het belang van de richtlijn is groot, jaarlijks
overlijden circa 5.000 mensen als gevolg van COPD. Deze richtlijn is een
aanvulling op de reeds bestaande richtlijnen “diagnostiek en de nietmedicamenteuze behandeling van COPD” en “medicamentueze therapie van
COPD”. Onlangs zijn deze twee richtlijnen geactualiseerd en samengevoegd
tot één richtlijn, door een werkgroep onder voorzitterschap van Prof.
Dekhuijzen. Deze geïntegreerde richtlijn is naar verwachting in november
beschikbaar. Alle richtlijnen worden gebruikt bij het opstellen van de LAN
Zorgstandaard COPD.

2.

GlaxoSmithKline versterkt Long Alliantie Nederland als bedrijfslid
Op 18 september jl. is GlaxoSmithKline toegetreden als bedrijfslid van de
Long Alliantie Nederland. Daarmee is GlaxoSmithKline het eerste bedrijfslid
dat toetreedt tot de LAN. De LAN heet GlaxoSmithKline van harte welkom!
De LAN is van mening dat alle stakeholders in de gelegenheid moeten zijn te
participeren in de activiteiten van de LAN en daaraan bij te dragen. Bedrijven
met activiteiten of producten die relevant zijn voor chronische
longaandoeningen behoren tot die stakeholders.
Om de onafhankelijkheid in de beleidsbepaling van de LAN te waarborgen van
bijzondere beïnvloeding van bedrijfsleden, is in de statuten van de LAN
bepaald dat bedrijfsleden mogen participeren in activiteiten van de LAN en
expertise mogen inbrengen, maar geen stemrecht hebben in (leden)
vergaderingen. Alleen “gewone” leden van de LAN hebben stemrecht.

3.

Astma Fonds Longstichting presenteert onderzoeksagenda
De Astma Fonds Longstichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar
chronische longziekten. Als grondslag voor subsidievoorstellen is door het
Astma Fonds een vernieuwde en uitgebreide onderzoeksagenda opgesteld.
Prioriteiten van zorgverleners, onderzoekers en patiënten zijn verwerkt tot
een bijgewerkt onderzoeksagenda voor astma/COPD en een nieuwe
onderzoeksagenda voor zeldzame chronische longziekten (pulmonale arteriële
hypertensie, taaislijmziekte, sarcoïdose of idiopatische longfibrose).
De beide onderzoeksagenda’s omvatten veelal dezelfde hoofdthema’s, waarin
de hoog-geprioriteerde aandachtspunten van zowel patiënten als
onderzoekers als voorbeeld zijn aangegeven. Hoofdthema’s zijn onder meer:
ontstaanfactoren, mechanismen voor toe- of afname van de klachten, zorg
behandeling en preventie.
Meer informatie over de onderzoeksagenda’s, de beoordelingsprocedure voor
het indienen van onderzoeksvoorstellen, formulieren, handleidingen en
relevante datums is HIER te vinden. Meer informatie: Dorothee Laan, Astma
Fonds tel 033 434 12 53, dorothee.laan@astmafonds.nl.

4.

Zorginnovatieplatform stimuleert en subsidieert innovatietrajecten
voor chronisch zieken
Het zorginnovatieplatform (ZIP) is opgericht om innovatietrajecten onder de
aandacht te brengen en te stimuleren. De uitdagingen waar de zorg voor
staat zijn groot. De veranderende zorgvraag, zoals vergrijzing, stijging van
het aantal chronisch zieken, comorbiditeit, schaarste op de arbeidsmarkt en
stijgende zorgkosten maakt zorginnovatie noodzakelijk. Om zo de kwaliteit,
toegankelijkheid, en betaalbaarheid van de zorg blijvend te kunnen
garanderen. De focus van het ZIP ligt bij ouderen en chronisch zieken,
vanwege de toenemende zorgvraag bij deze groepen. De innovatiethema’s
waarop het ZIP zich richt zijn; verbeteren van de positie van de patiënt en
professionals, stimuleren van toepassing en mogelijkheden van ICT en
technologie en bevorderen van slimmere organisatie en ondernemerschap in
de zorg.
Vanaf 15 juli 2009 is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor
zorginnovatie, de zogenaamde Zorginnovatievouchers en (pre-Zorg)
InnovatiePrestatieContracten (pre-ZIPC). De voorstellen dienen zich te richten
op zorginnovatie, waaronder vernieuwing van producten en
productieprocessen, diensten en dienstverleningsprocessen, zoals de
organisatie van de arbeid.
Met de zorginnovatievouchers kan kennis worden ingekocht bij
kennisinstellingen of adviesbureaus. Zorgaanbieders en ondernemers die
willen innoveren in de zorg kunnen voorstellen indienen voor de pre-ZIPC. De
ZIPC bestaat uit twee fasen; fase één (pre-ZIPC) richt zich op het
onderzoeken van samenwerking en opstellen van innovatieplannen en fase
twee op de uitvoering van de innovatieplannen. Indienen van aanvragen voor
fase twee kan vanaf november 2009. Meer informatie over
Zorginnovatievouchers vindt u HIER en informatie over (pre-Zorg)
InnovatiePrestatieContracten HIER.

5.

Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten
op het gebied van longen en gerelateerde onderwerpen. Als u gegevens wilt
aanleveren kunt u die sturen naar ravenhorst@longalliantie.nl
1 oktober

Landelijk congres
gestructureerde preventie
van chronische ziekten

www.prevent2009.nl

6 oktober

KNMP congres 2009

www.knmp.nl

13 oktober

Programmadag 2009
Diseasemanagament
chronische ziekten

www.zonmw.nl

4-6 november

31e Congres
Kindergeneeskunde

www.nvk.pedianet.nl

6 november

Derde Nationale Congres
Eerste Lijn.
Kleinschaligheid op grote
schaal

www.fasteerstelijn.nl

12 november

éénzorg ontketend.
Teamwork van chronische
patiënt en professional
VWS Congres

www.eenzorgontketend.nl

20 november

3e Nationale Congres
COPD ketenzorg

www.integratedcare.nl

3 december

Gespecialiseerder zorg op

www.trappenberg.nl

het grensvlak van soma en
psyche
12 december

6.

Kleinschaligheid op grote
schaal- Recente
ontwikkelingen in
onderzoek, veld en beleid
van COPD-ketenzorg

www.integratedcare.nl

Op 7 oktober 2009: bijeenkomst “Innovatieplatform COPD”
Op woensdag 7 oktober vindt de derde bijeenkomst plaats van het
Innovatieplatform COPD. Het onderwerp van de bijeenkomst is:
“Kwaliteitsbeleid en COPD-ketenzorg”.
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 – 16.05 Welkom door Prof. Schrijvers
16.05 – 16.30 Zorgstandaard COPD en de “Standaard voor zorgstandaarden”,
door Prof. Dr. Reinout van Schilfgaarde
16.30 – 16.50 De rol van kwaliteit bij de zorginkoop van COPD-zorg, door de
heer G. Mellema, management adviseur, arts
16.50 – 17.00 Vragen en discussie n.a.v. beide presentaties
17.00 – 17.55 In groepjes met elkaar in gesprek over kwaliteitsbewaking van
COPD-ketenzorg in de regionale projecten
17.55 – 18.00 Afsluiting door Prof. Schrijvers
18.00 – 18.30 Borrel en netwerken
In de groepjes wordt gesproken over indicatoren. Neem daarom de
indicatoren (structuur, proces en uitkomst) van uw project mee om met
elkaar uit te wisselen. Vragen die aan bod komen zijn: Welke indicatoren
gebruikt u in uw project om de kwaliteit te meten en te bewaken? Wat zijn uw
ervaringen met het registreren en meten? En hoe kunt u de uitkomsten
gebruiken om de kwaliteit verder te verbeteren? De bijeenkomst vindt plaats
in het Descartes Centrum, 11e etage van het Matthias van Geunsgebouw,
Bolognalaan 48, Utrecht.
Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, dat kan tot uiterlijk vrijdag 2
oktober aanstaande, per e-mail naar Marjolein Rebel: m.rebel@vilans.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

7.

Tweede ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
De Long Alliantie Nederland is een vereniging met leden en een
ledenvergadering als hoogste orgaan. Op 18 september jl. vond de tweede
ledenvergadering plaats van de LAN. Aan de orde zijn gekomen:

8.

-

Het beleidsplan 2010-2012 van de LAN. De leden hebben gesproken
over de visie van de LAN, de beleidsterreinen waar de LAN zich op moet
richten met de bijpassende concrete activiteiten en organisatie
structuur. Het concept beleidsplan wordt op grond van de bespreking
aangepast. Het is de bedoeling om het beleidsplan in de
ledenvergadering van december a.s. vast te stellen.

-

De ledenvergadering heeft besloten dat er voor de bekostiging van de
activiteiten van de LAN een steunfonds wordt ingesteld.

-

De ledenvergadering heeft besloten dat er een LAN Zorgstandaard
Astma moet komen voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Dit in
navolging van de LAN Zorgstandaard COPD, die momenteel wordt
ontwikkeld.

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;

-

Vereniging Nederland-Davos;

-

Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (LHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV);

-

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
(NVALT);

-

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);

-

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Longverpleegkundigen;

-

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners;

-

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);

-

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie
(KNMP);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN);

-

SAN Centra voor Medische Diagnostiek;

-

Astma Fonds Longstichting;

-

Nederlandse Vereniging van Diëtisten;

-

Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn; (buitengewoon lid)

-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers; (buitengewoon lid)

-

GlaxoSmithKline. (bedrijfslid)

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:
-

terugdringing van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;

-

het terugdringen van de ernst van hun ziekte;

-

terugdringing van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische

longaandoeningen;
-

9.

het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.

Meer informatie over deze nieuwsbrief
Deze maandelijkse digitale nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de
Long Alliantie Nederland. Geadresseerden zijn leden en relaties van de LAN,
belangstellenden en mensen die voorheen de nieuwsbrief van de Stichting
Ketenkwaliteit COPD ontvingen.
Als u zich wilt opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief, of als meer
personen binnen uw organisatie deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt
u dat doorgeven aan Petra van Ravenhorst: ravenhorst@longalliantie.nl.

