NIEUWSBERICHT
Uitgave 5, 30 november 2009

Graag informeren wij u over het volgende:
1. Voorstel voor de Zorgstandaard COPD gereed
2. Europese opmars van Nationale Actieprogramma’s COPD
3. Astma Fonds roept zorgmedewerkers op tot vaccinatie Mexicaanse griep
4. Kabinet start operatie brede heroverwegingen
5. Ontwikkeltraject gestart voor CQ index Astma en COPD
6. Drukbezocht Nationaal Congres COPD ketenzorg
7. Longen op de agenda
8. LAN bespreekt Beleidsplan 2010-2012 en jaarplan 2010
9. Astma Fonds gaat naam veranderen in Longfonds
10. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
11. Meer informatie over deze nieuwsbrief
Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs. Emiel Rolink
beleidscoördinator
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1.

Voorstel voor de Zorgstandaard COPD gereed
In Nederland zijn ruim 300.000 COPD patiënten en de verwachting is dat dit
aantal de komende jaren fors zal toenemen tot 500.000 in 2025. De Long
Alliantie Nederland ontwikkelt de Zorgstandaard COPD, die zich richt op
preventie en ketenzorg in alle fases die een COPD patiënt kan meemaken.

Het voorstel voor de Zorgstandaard COPD is gereed en opgesteld door een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers namens tien lidorganisaties van
de LAN. Begin november is het autorisatieproces van start gegaan, bestaande
uit een informatie- en consultatiefase, gevolgd door een accorderingsfase. In
januari organiseert de LAN een ledenraadpleging, waarin de werkgroep het
voorstel voor de zorgstandaard presenteert en ruimte is voor discussie.
Lidorganisaties van de LAN ontvangen een uitnodiging voor deze
ledenraadpleging. In februari worden de reacties van de lidorganisaties
verwerkt en daarna start de accorderingsfase. Zodra alle LAN leden akkoord
hebben gegeven, is het autorisatieproces afgerond en de Zorgstandaard COPD
definitief gereed. Dan wordt de Zorgstandaard COPD beschikbaar gesteld aan
alle belanghebbenden, met een aparte versie voor patiënten.

2.

Europese opmars van Nationale Actieprogramma’s COPD
Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen stijgt het aantal
COPD patiënten explosief. Wereldwijd hebben ruim 210 miljoen mensen
COPD. De ziekte heeft een groot effect op de kwaliteit van leven van
patiënten en hun naasten. Daarnaast zorgt COPD voor veel arbeidsverzuim en
arbeidsongeschiktheid.
Om COPD op een effectieve en samenhangende manier te bestrijden, hebben
Tsjechië, Finland, Frankrijk en Portugal een Nationaal Actieprogramma COPD.
Ierland, Groot-Brittannië, Italië en Servië werken momenteel aan de
totstandkoming van een Nationaal Actieprogramma COPD. Onderdelen in deze
actieprogramma’s zijn: bevorderen van de bewustwording, meer aandacht
voor preventie, voorkomen of uitstellen van complicaties door vroege
opsporing, betere ketenzorg en implementatie van richtlijnen, vergroting
kennis en mogelijkheden voor zelfmanagement bij patiënten en meer
aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit onderzoek van de
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations
(EFA). Nederlandse EFA leden zijn de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging
en de Vereniging Nederland Davos.
In Nederland is nog geen Nationaal Actieprogramma COPD. De Long Alliantie
Nederland gaat zich inzetten voor het tot stand komen van een Nationaal
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Actieprogramma COPD in Nederland. Het EFA onderzoek is HIER te vinden.
3.

Astma Fonds roept zorgmedewerkers op tot vaccinatie Mexicaanse
griep
De Astma Fonds Longstichting doet een moreel appél op medewerkers in de
zorg zich snel te laten vaccineren tegen Mexicaanse griep. Wie zich niet laat
vaccineren, riskeert onnodig de gezondheid van patiënten en de voortgang
van de zorginstelling.
Met negen van de 28 sterfgevallen behoren chronische longziekten tot het
meest voorkomend ‘ onderliggend lijden’ bij Mexicaanse griep (RIVM, cijfers
20 november). Chronische longpatiënten komen vanwege hun ziekte
regelmatig in een zorginstelling. Het Astma Fonds vindt het onacceptabel als
juist in een zorginstelling mensen de Mexicaanse griep oplopen.
Het Astma Fonds roept werkgevers in de zorg op hun personeel te verleiden
Tot vaccinatie en patiënten te vrijwaren van contact met niet gevaccineerd
personeel. Het Astma Fonds roept chronische longpatiënten op zich te laten
behandelen door gevaccineerd personeel. Meer informatie is HIER te vinden.

4.

Kabinet start operatie brede heroverwegingen
Door de economische crisis neemt de werkloosheid toe en zijn de staatsschuld
en het begrotingstekort in Nederland opgelopen. Tegelijk zijn er de ambities
Nederland sterker, slimmer, schoner en gezonder te maken.
De sterk verslechterende overheidsfinanciën dwingen duidelijke keuzes te
maken. Om deze keuzes voor te bereiden en te komen tot goed onderbouwde
besluiten start het Kabinet met de “operatie brede heroverwegingen”. In
totaal gaan 20 werkgroepen aan de slag met het ontwikkelen van
besparingsmogelijkheden voor de toekomst.
Ook op het gebied van de curatieve zorg en de langdurige zorg gaan
werkgroepen aan de slag. Deze werkgroepen wordt gevraagd in te gaan op:
doelmatigheid (tot 20% kostenbesparing), draagvlak voor solidariteit tussen
gezonde en ongezonde mensen in de bekostiging, beheersbaarheid van de
uitgaven en inkomsten, inkomsteneffecten, private verzekerbaarheid van
(zorg)kosten en uitvoerbaarheid. Meer informatie over deze werkgroepen is
HIER te vinden.

5.

Ontwikkeltraject gestart voor CQ index Astma en COPD
In de afgelopen maand is een start gemaakt met de integratie en
ontwikkeling van de CQ index voor Astma en COPD. Een meetinstrument voor
de kwaliteit van Astma en COPD ketenzorg vanuit patiëntenperspectief. De
LAN is één van de deelnemende partijen en werkt samen met
vertegenwoordigers van de lidorganisaties KNMP, KNMG, NVD, Astma Fonds
longpatiëntenvereniging, V&VN longverpleegkundigen en de NVALT.
Daarnaast zijn NIVEL, zorgverzekeraars en Centrum Klantervaring Zorg
betrokken bij de ontwikkeling. Het is de verwachting dat de CQ index voor
Astma en COPD in 2010 wordt opgeleverd.
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6.

Drukbezocht Nationaal Congres COPD ketenzorg
Op 20 november jl. was de derde editie van het Nationaal Congres COPD
ketenzorg. Ruim 350 mensen bezochten dit congres, met veel aandacht voor
nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot COPD. Duidelijk
werd onder meer dat verschillende oorzaken invloed hebben op de kans op
COPD, naast roken zijn dit onder meer voeding, infectieziekten, passief roken
en luchtvervuiling. Doordat COPD patiënten het sneller benauwd hebben en
hierdoor vaak minder bewegen, kunnen weer nieuwe aandoeningen ontstaan
zoals spierzwakte, depressie en eenzaamheid. Het congres werd
georganiseerd door het Julius Centrum en kwam tot stand in samenwerking
met het Astma Fonds, Picasso voor COPD, Chiesi, Teva, Nycomed en de Long
Alliantie Nederland. De presentaties van de sprekers zijn HIER te vinden.

7.

Long Alliantie Nederland bespreekt Beleidsplan 2010-2012
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met de
ledenvergadering als hoogste besluitvormende orgaan. Op 11 december
aanstaande is de eindejaarsledenvergadering van de Long Alliantie Nederland.
Tijdens deze vergadering wordt ondermeer gesproken over het Beleidsplan
2010-2012. Dit beleidsplan gaat in op de activiteiten die de Long Alliantie
Nederland zich voorneemt uit te voeren in de komende jaren. Voorts wordt
het jaarplan 2010 besproken, met daarin de activiteiten voor 2010. Tot slot
besluit de ledenvergadering over de verdere versterking van de Long Alliantie
Nederland.

8.

Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten
op het gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.
3 december

Gespecialiseerder zorg op

www.trappenberg.nl

het grensvlak van soma
en psyche
3 december

Wetenschappelijk

www.research.astmafonds.nl

Jaarsymposium Astma
Fonds 2009. Thema:
‘Novel developments and
directions in lung
research’
21-22 januari

Cursus Adembenemend

www.nhg.artsennet.nl

2010
28 januari

Innovatie Platform COPD

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 ravenhorst@longalliantie.nl.
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9.

Astma Fonds gaat naam veranderen in Longfonds
In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een chronische longziekte.
Mensen met astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte. Het Astma
Fonds zet zich in voor alle mensen met een chronische longaandoening en
niet alleen voor mensen met Astma. Daarom verandert het Astma Fonds
binnenkort haar naam in Longfonds.
Het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) zet zich voor alle mensen met een
chronische longaandoening, want longen zijn van levensbelang. Het
Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen chronische longziekten. Het
Longfonds wil dat door wetenschappelijk onderzoek astma bij kinderen wordt
voorkomen en dat er een nieuwe behandeling voor ernstig astma komt.
Voorts wil het longfonds dat een therapie gevonden wordt waarmee
chronische longziekten gestopt kunnen worden en dat op den duur
beschadigde longen zelfs kunnen herstellen.

Het Astma Fonds bestaat uit de Astma Fonds Longpatiënten Vereniging en de
Astma Fonds Longstichting. Beide organisaties zijn lid van de Long Alliantie
Nederland. Dit blijft zo, ook na de naamsverandering.
10.

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 (NVD);

-

Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn; (buitengewoon lid)

-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers; (buitengewoon lid)

-

GlaxoSmithKline. (bedrijfslid)
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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:

11.

-

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;

-

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 en
andere belangstellenden.
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.
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