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Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,
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beleidscoördinator
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1. Klink vergemakkelijkt rokers te stoppen met roken
Minister Klink heeft besloten stoppen-met-rokenprogramma’s op te nemen in de
basisverzekering. Deze programma’s bestaan uit een combinatie van gedragsmatige en
farmacologische ondersteuning van rokers. Vergoeding van stoppen met roken leidt tot
meer gebruik van (effectief bewezen) ondersteuning en daardoor succesvollere
stoppogingen. Het College voor Zorgverzekeringen schat dat het aantal stoppogingen met
10% zal toenemen en dat ruim 50.000 mensen een extra stoppoging ondernemen.
Het CVZ berekent dat het in de basisverzekering opnemen zorgt voor gezondheidswinst
en (zeer) kosteneffectief is omdat het leidt tot minder arbeidsverzuim en aan roken
gerelateerde ziekten. Deze maatregel is de eerste stap naar verzekerde preventie.
Met de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s wordt erkend dat roken een
verslaving is die behandeld moet worden. Driekwart van de rokers geeft aan (ooit) te
willen stoppen met roken. "Aangezien in lage welstandsgroepen vaker wordt gerookt dan
in hogere welstandgroepen, is vergoeding ook belangrijk om de sociaal economische
gezondheidsverschillen in te dammen" aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO. Er
is geen financiële drempel meer om een stoppoging met effectief bewezen ondersteuning
te ondernemen. Meer informatie over het besluit van de Minister is te vinden op de
websites van VWS, Stivoro en CVZ.
2. LAN verzoekt formateur grondige aanpak van chronische longziekten
De LAN verzoekt de formateurs van het Kabinet VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV
om in de komende kabinetsperiode te chronische longziekten grondig aan te pakken. Door
het starten van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten wordt bijgedragen
aan verbetering van de zorg voor ruim één miljoen longpatiënten in Nederland en aan
betere preventie, waardoor het aantal nieuwe chronische longpatiënten zo klein mogelijk
blijft. De boodschap van de LAN aan de formateurs en de Tweede Kamer is HIER te
vinden en op de website van de LAN.
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3. NZa en NMa presenteren Richtsnoeren voor samenwerking zorggroepen
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
hebben Richtsnoeren geformuleerd voor zorggroepen. Deze Richtsnoeren geven uitleg
welke samenwerkingsafspraken binnen zorggroepen op grond van de Mededingingswet en
de Wet Marktordening Gezondheidszorg wel en niet zijn toegestaan. In het algemeen
geldt dat samenwerkingsafspraken zijn toegestaan als de kwaliteit van zorg voor de
patiënt daar beter van wordt. Afspraken die onnodig de onderlinge concurrentie beperken
of leiden tot misbruik van marktmacht zijn verboden.
De NZa gaat de komende jaren de effecten van de ketenzorg door zorggroepen
monitoren. De NZa concludeert dat op lange termijn in potentie voldoende ruimte is voor
verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg door
concurrentie tussen zorggroepen en/of andere aanbieders van ketenzorg. De concurrentie
op korte termijn kan echter belemmerd worden door toe- en uittredingsdrempels voor
zorgaanbieders en overstapdrempels voor patiënten en verzekeraars. Dit kan juist leiden
tot verslechterde kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. NZa en NMa
zijn voorstanders van ketenzorg omdat de verwachting is dat ketenzorg leidt tot
kwalitatief betere zorg (door betere afstemming), toegankelijkere zorg (door meer
transparantie) en een efficiënter zorgtraject. Meer informatie is te vinden in de rapporten
“Richtsnoeren Zorggroepen” en de “uitvoeringstoets Mededingingsanalyse Zorggroepen”.
4. CVZ vergoedt nieuw geneesmiddel Onbrez Breezhaler voor COPD patiënten
Binnen Nederland is een nieuw geneesmiddel beschikbaar voor COPD patiënten: Onbrez
Breezhaler. Dit geneesmiddel is beschikbaar na beoordeling en goedkeuring van het
geneesmiddel door de European Medicines Agency (EMA, de organisatie die binnen de EU
toeziet op bescherming en bevordering van de gezondheid van mens en dier door
medicijnen). Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft vervolgens besloten dat
Onbrez Breezhaler in aanmerking komt voor vergoeding in Nederland. Hierdoor valt het
geneesmiddel binnen het verzekerd pakket en kunnen patiënten het declareren bij hun
zorgverzekeraar.
Onbrez Breezhaler is bedoeld voor de onderhoudsbehandeling van mensen met COPD en
is te gebruiken met een eenmaal daagse toediening. EMA en CVZ hebben onder meer
besloten tot toelating van Onbrez Breezhaler op grond van uitgebreid onderzoek,
waaronder een klinisch onderzoeksprogramma, studies waarin het geneesmiddel is
afgezet tegen bestaande luchtwegverwijders en meting van het effect op longfunctie en
patiëntgerelateerde uitkomsten zoals mate van benauwdheid, kwaliteit van leven, het
aantal exacerbaties en het gebruik van noodmedicatie. Meer informatie is te vinden op de
websites van de European Medicines Agency, CVZ en Novartis.
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5. Patiëntenverenigingen starten meldactie over betrokkenheid patiënt bij zorg
Het Astma Fonds en zes andere patiëntenvereniging zijn een meldactie gestart voor
patiënten over zelfmanagement. Patiënten worden opgeroepen om hun ervaringen over
betrokkenheid bij de zorg te melden. De meldactie wordt gehouden om na te gaan hoe
het met zelfmanagement is gesteld en ook concrete ervaringen op te halen. Bij
zelfmanagement heeft de patiënt zelf invloed op de behandeling en/of controle. Niet
alleen doordat een zorgverlener naar de patiënt luistert en vraagt naar zijn mening, maar
ook doordat de patiënt de mogelijkheid heeft zelf informatie te zoeken, zelf het
ziekteproces te volgen, informatie toe te voegen aan een dossier en zelf te bepalen
wanneer een controle of behandeling mogelijk of noodzakelijk is.
De patiëntenorganisaties gaan de resultaten van deze meldactie, die tot en met
maandag 10 september loopt, gebruiken om hun eigen beleid op het gebied van
zelfmanagement verder te ontwikkelen en hierover in gesprek te gaan met de politiek en
zorgverzekeraars. Naar de mening van het Astma Fonds moet zelfregie of
zelfmanagement centraal komen te staan in de plannen van een nieuw Kabinet over de
inrichting van de gezondheidszorg in Nederland in de komende periode. Meer informatie
over de meldactie is HIER te vinden en de vragenlijst is HIER in te vullen.
6. Erika Daems versterkt Long Alliantie Nederland
Per augustus is Erika Daems gestart als secretaresse bij de Long Alliantie Nederland. Erika
is in mei jl. met het hele gezin verhuisd van Groningen naar Amersfoort. Ze heeft in
Groningen bij verschillende bedrijven gewerkt als secretaresse, directiesecretaresse en
HRM assistente. Zo heeft Erika gewerkt in het Universitair Medisch Centrum Groningen op
de afdeling longziekten als secretaresse bij Prof. dr. H.A.M. Kerstjens en Prof. dr. D.S.
Postma. Bij de LAN vormt Erika samen met Chantal Nijdeken het secretariaat. Erika
Daems is bereikbaar op e-mailadres: daems@longalliantie.nl.
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7. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied
van longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

Meer informatie

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)

www.cahag.nl/caspir

Praktische spirometrie voor de eerste lijn
7 september

Bijeenkomst Innovatieplatform COPD

m.rebel@vilans.nl

7 september

Symposium ketenzorg/multidisciplinaire

www.vanwellconsultancy.nl

samenwerking bij COPD
9 september

3e Nationaal POH congres

www.healthinvestment.nl

10 september

Bijeenkomst Zeldzame Longziekten, LAN

Zie item 8 van dit nieuwsbericht

en Stuurgroep Weesgeneesmiddelen
17 september

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

19 september

Dag van de Diëtist

www.dagvandedietist.nl

1 oktober

NRS Young Investigators Symposium

http://www.nrs-science.nl

7 oktober

Big 5 Congres

www.big5congres.nl

14 oktober

4e Nationale Congres COPD

Zie item 9 van dit

4 november

Vierde Nationaal Congres eerste lijn –

nieuwsbericht
www.integradedcare.nl

penny wise, pound wise
10 november

CAHAG Netwerkdag

HIER meer informatie

7 december

8e jaarlijkse actualiteitensymposium, de

www.healthinvestment.nl

verpleegkundige zorg bij COPD en Astma
anno 2011
15 december

Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg

17 december

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

www.integradedcare.nl

2011

3 en 4 februari

Cursus Adembenemend 2011

10 februari

CAHAG Conferentie

www.cahag.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.
8. Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en LAN organiseren bijeenkomst over
expertisecentra zeldzame longaandoeningen
De Long Alliantie Nederland wil ook bij zeldzame chronische longziekten betere preventie
en zorg bevorderen. In dat kader organiseert de LAN op vrijdag 10 september een
bijeenkomst met de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen over expertisecentra bij zeldzame
ziekten en knelpunten bij minder frequent voorkomende chronische longziekten.
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Aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is dat de Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen eind 2010 advies uitbrengt aan de Minister van VWS over de
verdere ontwikkeling en bekostiging van expertisecentra in Nederland voor zeldzame
aandoeningen. De Stuurgroep heeft hiervoor een consultatiedocument opgesteld.
De LAN benut de opbrengst van de gedachtewisseling voor het opstellen van een formele
reactie richting de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen op het consultatiedocument, alsmede
voor de verdere bepaling van de eigen activiteiten op het gebied van chronische
longziekten.
Het consultatiedocument van de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen is HIER te vinden.
Uitgenodigd voor deze bijeenkomst zijn alle lidorganisaties van de LAN, alsmede andere
personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie en zorg voor mensen met een
chronische longziekte. Als u de bijeenkomst ook wilt bijwonen of meer informatie wenst
dan kunt u contact opnemen met drs. Emiel Rolink, beleidscoördinator:
rolink@longalliantie.nl
9. Veelbelovend Nationaal COPD ketencongres op 14 oktober 2010
Op 14 oktober a.s. is het Nationaal COPD ketencongres. Dit congres wordt al voor de
4e keer georganiseerd en ook dit jaar is het een veelbelovend programma dat ingaat op
recente nationale en internationale ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek van de
geïntegreerde zorg bij COPD patiënten. Uitwisseling vindt plaats over
onderzoeksresultaten, innovatieve projecten en ervaringen met bestaande en
voorgenomen beleidsmaatregelen.
Op het programma staan onder meer presentaties van:
-

de Long Alliantie Nederland over de Zorgstandaard COPD

-

de Erasmus Universiteit over de kosteneffectiviteit van COPD ketenzorgprogramma’s

-

Het Roessingh R&D over innovatieve coaching van COPD patiënten

-

De CAHAG over multidisciplinaire samenwerking in de keten

-

Het Astma Fonds over de patiënt als coproducent van COPD zorg

-

Praktijkprojecten.

Het congres wordt georganiseerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht, in
samenwerking met het Astma Fonds, Long Alliantie Nederland en PICASSO voor COPD.
Aanmelden voor het congres is mogelijk, het aanmeldformulier is HIER te vinden.
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10. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op 17 september 2010
Op 17 september aanstaande is de ledenvergadering van de Long Alliantie Nederland.
Aan de orde komen onder meer de verdere versterking van de Long Alliantie Nederland,
de implementatie van de Zorgstandaard COPD en de kwaliteitsindicatoren COPD. De
vergaderstukken worden begin september verstuurd aan de leden van de LAN.
11. 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);

-

Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

-

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

-

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

-

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);

-

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

-

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

-

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);

-

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN);

-

SAN Centra voor Medische Diagnostiek (SAN);

-

Astma Fonds Longstichting (Astma Fonds);

-

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);

-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ) (buitengewoon lid);

-

Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG) (buitengewoon lid);

-

AstraZeneca (AstraZeneca) (bedrijfslid);

-

Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim) (bedrijfslid);

-

Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi) (bedrijfslid);

-

GlaxoSmithKline (GSK) (bedrijfslid) ;

-

Mediq (Mediq) (bedrijfslid);

-

Merck Sharp en Dohme (MSD) (bedrijfslid);

-

Novartis (Novartis) (bedrijfslid);

-

Nycomed (Nycomed) (bedrijfslid);

-

Pfizer (Pfizer) (bedrijfslid);

-

Teva Pharma Nederland (Teva) (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:
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-

Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;

-

Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg

-

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische

van chronische longaandoeningen;
longaandoeningen.
12. 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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