Uitgave 8, 28 augustus 2014
Gezocht: pilotregio’s landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname
De Long Alliantie Nederland nodigt zorggroepen en ziekenhuizen uit zich te
melden als pilotregio om als eerste aan de slag te gaan met het toepassen van
het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.
COPD longaanvallen (exacerbaties) veroorzaken veel leed en zorgkosten. Jaarlijks
verblijven COPD patienten meer dan 200.000 dagen in ziekenhuizen door longaanvallen.
De verwachting is dat dit aantal bij ongewijzigd beleid zal toenemen, onder meer door de
toename van het aantal mensen met (ernstig) COPD. Er is een groot verbeterpotentieel:
op dit moment is sprake van grote variatie in opnames in Nederland en meer dan 50%
van de huidige ziekenhuisopnames betreft heropnames. Er zijn regio’s waar met een
gerichte gecombineerde aanpak van eerstelijn en ziekenhuizen goede resultaten worden
bereikt met minder (her)opnames.

Met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ontwikkelt de Long Alliantie
Nederand (LAN) het ‘landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname’. Het zorgpad moet bijdragen aan minder opnamedagen. Volgens
planning wordt het zorgpad (versie 1.0) rond maart 2015 opgeleverd. Voor het testen
van het werken met het zorgpad (versie 1.0) selecteert de LAN zes pilotregio’s, waarbij
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een pilotregio tenminste bestaat uit (tenminste) één ziekenhuis en één zorggroep. Enkele
van de voordelen van het aanmelden als pilotregio zijn:
•

•

•

U bent actief betrokken bij het ontwerp van het landelijk transmuraal zorgpad COPD
longaanval met ziekenhuisopname, dat vanaf 2018 de (inhoudelijke) basis vormt voor
de COPD zorginkoop en door alle ziekenhuizen en zorggroepen gaat worden
toegepast.
U loopt voorop in Nederland in de COPD zorg voor uw patiënten, mede doordat het
zorgpad gebruik maakt van zo veel mogelijk kennis en evidence in binnen- en
buitenland en omdat actief wordt gewerkt aan de samenwerking tussen ziekenhuis en
zorggroep(en) in uw regio;
U ontvangt een financiële vergoeding voor het aanstellen van een projectleider voor
het invoeren van het zorgpad. Ook ontvangt u inhoudelijke implementatie
ondersteuning van LAN en het CBO.

Aanmelden als pilotregio kan tot uiterlijk 15 oktober 2014. De bijlagen bij dit
nieuwsbericht geven meer informatie over het zorgpad en hoe u zich kunt aanmelden.
Ook vindt u meer informatie op: http://www.longalliantie.nl/zorgpad/
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

Meerdere data 2014

Wetenschappelijke congressen:
website NRS

http://www.nrsscience.nl/agenda/

Meerdere data 2014

NVLA scholing

http://nvla.nl/agenda/0/nvla_st
artpagina.htm

Meerdere data 2014

Diverse symposia en congressen
op het gebied van Longzorg

http://www.chiesicollege.nl/home.aspx

Meerdere data 2014

Diverse nascholingen op het gebied
van Longzorg

http://www.medclass.nl/zoekre
sultaten/?filter=copd

Najaar 2014

Xpert-cursus Longziekten;
verdiepingscursus voor de ervaren
PVK/POH. Ontwikkeld door de
V&VN PVK/POH i.s.m. de CAHAG
4e Nationaal Pulmonaal Congres

http://www.debaar.net/xpert/lo
ngziekten/index.html

Jaarcongres V&VN
praktijkverpleegkundigen

HIER

4 september 2014
18 september 2014
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www.healthinvestment.nl

26 september 2014

LAN Ledenvergadering

1 oktober 2014

Symposium “Luchtkwaliteit en
longziekten, beter voorkomen dan
genezen”
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen
najaar Oost – Apeldoorn
Mini Astma on Top editie NL, voor
longverpleegkundigen en POH te
Ede
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar West Amsterdam
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Noord Assen
ERS Highlights

2 oktober 2014

2 oktober 2014

8 oktober 2014

22 oktober 2014

29 oktober 2013
6 november 2014

Voor meer informatie, klik HIER

www.healthinvestment.nl

www.davosschool.nl

www.healthinvestment.nl

www.healthinvestment.nl

www.healthinvestment.nl
www.healthinvestment.nl

11 december 2014

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Midden
-Breukelen
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Zuid Breda
Big5 Lustrumcongres

18 december 2014

12e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

19 december 2014

LAN Ledenvergadering

www.davosschool.nl

11-15 januari 2015

WinterKlas, kinderartsencursus, Davos
(Zwitserland)

www.davosschool.nl

31 januari – 4
februari

DERMasterclass, vierdaagse
toptraining voor de dermatoloog.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

4-7 maart 2015

Hoogtestage in de KNO, een neusje
voor allergie. Cursus voor KNO
artsen, KNO i.o. en allergologen.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

11-14 maart 2015

Longverpleegkundigensymposium
Astma on Top. Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

15-18 maart 2014

Op de Hoogte van Astma,
Longartsensymposium voor

www.davosschool.nl

13 november 2014
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www.healthinvestment.nl

www.healthinvestment.nl

longartsen en longartsen i.o.
Davos, Zwitserland
25-28 maart 2014

Chronische obstructieve
longziekten in de praktijk,
huisartsencursus. Davos,
Zwitserland

www.davosschool.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
nijdeken@longalliantie.nl.
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;
- 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);
- 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)
- V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
- Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
Bedrijfsleden:
- Achmea (Achmea);
- Almirall (Almirall);
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care)
- Meda Pharma (Meda Pharma);
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-

Medidis (Medidis);
Mediq (Mediq);
Mundipharma Pharmaceuticals (Mundipharma Pharmaceuticals)
Novartis (Novartis);
Nutricia (Nutricia);
Takeda (Takeda);
Pfizer (Pfizer);
Sandoz (Sandoz);
Teva Pharma Nederland (Teva)
Coöperatie VGZ (CVGZ).

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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