EXTRA
Uitgave 12, 11 december 2012
1. Zorgstandaarden astma uitgebracht voor 550.000 astmapatiënten
Ruim 550.000 mensen in Nederland hebben de longziekte astma. Voor het bevorderen van
optimale preventie en zorg voor mensen met astma heeft de Long Alliantie Nederland de
Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en de Zorgstandaard Astma Volwassenen
uitgebracht.

Anoeska Mosterdijk (Ministerie van VWS) ontvangt de eerste exemplaren van de Zorgstandaarden Astma
uit handen van Reinout van Schilfgaarde (voorzitter Long Alliantie Nederland).

De Zorgstandaarden vormen de “norm” voor goede preventie en zorg bij astma en is van
belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Het voornaamste doel van de
zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij astma. De zorgstandaard geeft
patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astma
behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het
inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.
De Zorgstandaard astma Volwassenen bevat kwaliteitsindicatoren voor het meten van de
kwaliteit van de astmazorg. In totaal zijn drie kengetallen en zes kwaliteitsindicatoren
vastgesteld. In 2013 wordt door de LAN gewerkt aan het ontwerpen van kwaliteitsindicatoren
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voor de Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren en het uitbreiden van de set
kwaliteitsindicatoren voor de Zorgstandaard Astma volwassenen.
De Zorgstandaarden astma en de kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door drie breed
samengestelde LAN werkgroepen met vertegenwoordigers vanuit alle gewone lidorganisaties
van de LAN. De Zorgstandaarden zijn vastgesteld na een intensief ontwikkel-, consultatie- en
autorisatietraject waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en expertise van alle leden van de
LAN en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met astma. De
Zorgstandaarden astma zijn uiteindelijk geautoriseerd na akkoord van alle gewone leden van
de LAN.
De LAN dankt iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Zorgstandaarden
astma. In het bijzonder dankt de LAN de werkgroep Zorgstandaard astma Kinderen &
Jongeren onder voorzitterschap van prof. dr. Patrick Bindels (huisarts) en dr. Liesbeth van
Essen-Zandvliet (kinderarts); de werkgroep Zorgstandaard astma Volwassen onder
voorzitterschap van dr. Jean Muris (huisarts) en dr. Bert Roldaan (longarts); de werkgroep
Kwaliteitsindicatoren onder voorzitterschap van dr. Annelies Jacobs (huisarts) en prof. dr.
Geertjan Wesseling (longarts) en alle leden van de LAN voor inbreng bij het ontwerpen en
autoriseren van de Zorgstandaarden astma en de kwaliteitsindicatoren.
Downloaden / bestellen
De Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren is HIER te downloaden en HIER te bestellen.
De Zorgstandaard astma Volwassenen is HIER te downloaden en HIER te bestellen.
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2.

Patiëntenversies Zorgstandaarden Astma beschikbaar vanaf januari 2013
Van de Zorgstandaarden Astma zijn speciaal voor patiënten en ouders van kinderen met
astma patiëntenversies ontwikkeld. De patiëntenversies leggen voor patiënten de inhoud van
de Zorgstandaarden astma uit. De patiëntenversies informeren wat patiënten van de zorg
mogen verwachten en welke rol patiënten kunnen nemen in het zorgproces. De patiënt wordt
partner in de astmazorg. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaarden astma en de patiëntenversies
identiek. Het advies aan alle patiënten met astma is een patiëntenversie te bestellen. Het
advies aan zorgverleners is alle patiënten met astma een patiëntenversie te geven.

De LAN dankt iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de patiëntenversies
Zorgstandaard astma, in het bijzonder de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging, de
Vereniging Nederland Davos en de werkgroepen Zorgstandaarden Astma.
De patiëntenversies zijn opgesteld door de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging (binnenkort
Longfonds patiëntenvereniging), de Vereniging Nederland Davos en de Long Alliantie
Nederland. Vanaf begin 2013 zijn de patiëntenversies beschikbaar en te bestellen op de
website www.longfonds.nl/bestellen
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 LAN zijn:
- 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);
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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 (praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners);
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).

Buitengewoon lid:
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);
Bedrijfsleden:
- Achmea (Achmea);
- Almirall (Almirall);
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Medidis Groep (Medidis Groep);
- Mediq (Mediq);
- Merck Sharp en Dohme (MSD);
- 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 0334218418.
4.
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:
nijdeken@longalliantie.nl en telefoonnummer 033-4218418.
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