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1. Zorgstandaard COPD voor 350.000 longpatiënten
De Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze
biedt een raamwerk voor goede individuele preventie en zorg en is van belang
voor mensen met COPD, zorgverleners en zorginkopers. Uitgangspunt is dat de
mens met COPD centraal staat. Het voornaamste doel van de zorgstandaard is
het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en
zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD
behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de
basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.
De Zorgstandaard COPD biedt vernieuwing op het gebied van COPD, doordat
inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Ook wordt een
nieuwe indeling gehanteerd voor het bepalen van de ziektelast van de patiënt.
Ziektelast (in lichte, matige en ernstig vorm) wordt bepaald aan de hand van
de integrale gezondheidstoestand, waarbij wordt gekeken naar de stoornis,
klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele
indeling berust op de longfunctiemeting, maar de longfunctie zegt echter
onvoldoende over de ziektelast van de patiënt en de prognose van zijn ziekte.
Daarom is voor deze nieuwe indeling naar ziektelast gekozen.
Zorgstandaarden spelen een voorname rol in het chronisch ziekenbeleid in
Nederland. Doel is het bereiken van gezondheidswinst, goede kwaliteit van
leven en hogere

participatie. De Zorgstandaard COPD is, als eerste

zorgstandaard, opgebouwd conform het eindrapport “Zorgstandaarden in
Model” van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Met de volgende stap,
het definiëren van kwaliteitsindicatoren om de goede implementatie van de
Zorgstandaard COPD toetsbaar te maken, is reeds begonnen.
De Zorgstandaard COPD moet er aan bijdragen dat ook in de toekomst de zorg
voor mensen met COPD op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit vergt
bijzondere aandacht omdat een zeer sterke stijging wordt verwacht van het
aantal mensen met COPD. Nederland telt momenteel circa 350.000 mensen
met COPD, naar verwachting stijgt dit aantal de komende tien jaar naar ruim
500.000 mensen. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6.000 COPD patiënten
Wereldwijd hebben 210 miljoen mensen COPD en de Verenigde Naties
voorspellen dat COPD over vijf jaar de derde doodsoorzaak is.
De LAN dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de Zorgstandaard COPD. In
het bijzonder de werkgroep Zorgstandaard COPD onder voorzitterschap van
drs. Salomé, huisarts en dr. In ’t Veen, longarts en organisaties die inbreng
hebben geleverd tijdens het proces van consulteren en accorderen. De
Zorgstandaard COPD is HIER te vinden.
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2. Patiëntenversie Zorgstandaard COPD uitgebracht
Van de Zorgstandaard COPD is ook een versie uitgebracht die voor patiënten
gemakkelijk toegankelijk is: de patiëntenversie van de Zorgstandaard COPD.
Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversie identiek. De
patiëntenversie is een belangrijk hulpmiddel dat patiënten in staat stelt beter
regie te voeren over de eigen ziekte en dat patiënten informeert over de norm
voor goede behandeling van COPD. De patiëntenversie is een gezamenlijke
uitgave van de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging en de Long Alliantie
Nederland. De patiëntenversie is HIER te bestellen.
3. Long Alliantie Nederland ontwikkelt kwaliteitsindicatoren
Zorgstandaard COPD
Kwaliteitsindicatoren maken onderdeel uit van een zorgstandaard. De Long
Alliantie Nederland ontwikkelt de kwaliteitsindicatoren die onderdeel gaan
uitmaken van de Zorgstandaard COPD. Een werkgroep onder voorzitterschap
van dr. Wesseling (NVALT) en dr. Jacobs (CAHAG/IQ Healthcare) ontwikkelt
een voorstel. Bij het opstellen van de ziektespecifieke COPD indicatoren wordt
in belangrijke mate gebruik gemaakt van bestaande rapporten over
kwaliteitsindicatoren van onder meer het NHG, Astma Fonds, Picasso voor
COPD, IQ Healthcare en Zorgverzekeraars Nederland. Bij het opstellen van de
generieke kwaliteitsindicatoren wordt nauw samengewerkt met Zichtbare Zorg.
Na de zomervakantie start de Long Alliantie Nederland de consultatie om van
het voorstel te komen tot de definitieve kwaliteitsindicatoren COPD.
Lidorganisaties van de LAN en andere organisaties die ook betrokken zijn
geweest bij het opstellen van de Zorgstandaard COPD ontvangen nader bericht.
4. Zorgmodule “Stoppen met Roken” onderdeel van COPD behandeling
De Zorgstandaard COPD beschrijft de individuele preventie en zorg die nodig is
voor mensen met COPD. Stoppen met roken vormt een belangrijk onderdeel
van deze behandeling, aangezien bij circa 80% van de COPD patiënten roken
(mede) verantwoordelijk is voor de COPD. De Zorgstandaard COPD verwijst
dan ook nadrukkelijk naar de zorgmodule “Stoppen met Roken” dat door het
Partnership Stop met Roken is ontwikkeld. Deze zorgmodule is in 2009
uitgebracht en te vinden op de website: www.partnershipstopmetroken.nl
5. Richtlijnen COPD belangrijk in Zorgstandaard COPD
De Zorgstandaard COPD is voor een deel afgeleid van bestaande richtlijnen op
het gebied van COPD. Belangrijke zorginhoudelijke richtlijnen op het gebied
van COPD zijn de recent verschenen richtlijn “Diagnostiek en Behandeling van
COPD” en de concept richtlijn “Palliatieve zorg voor mensen met COPD”. De
Long Alliantie Nederland iedereen die heeft bijgedragen aan het opstellen van
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deze richtlijnen, in het bijzonder de beide werkgroepen. De richtlijnen zijn HIER
te vinden.
6. Zorgverzekeraars Nederland en Long Alliantie Nederland spreken
over toepassen Zorgstandaard COPD
Zorgverzekeraars Nederland en de Long Alliantie Nederland hebben onlangs
gesproken over het toepassen van de Zorgstandaard COPD. Tijdens de
bijeenkomst zijn presentaties gehouden door de werkgroep Zorgstandaard
COPD over de inhoud van de Zorgstandaard COPD, de Astma Fonds
Longpatiëntenvereniging over de rol van patiënten, en door Achmea en CZ over
de inkoop van COPD zorg. Uitgebreid is ingegaan op de vernieuwing in de
Zorgstandaard COPD door de ziektelast en de gezamenlijke uitdaging van
patiënten, zorgverleners en zorginkopers om de individuele preventie en
behandeling van COPD zorg en de organisatie verder te verbeteren. ZN en LAN
blijven intensief contact met elkaar houden, onder meer bij het ontwikkelen
van de kwaliteitsindicatoren en de implementatie van de Zorgstandaard COPD.
Vindt hier de presentaties van LAN, Astma Fonds Longpatiëntenvereniging,
Achmea en CZ.
7. Wereldwijde steun voor aanpak chronische longziekten
Er is unanieme wereldwijde steun voor het beter aanpakken van chronische
longziekten. Op 13 mei jl. is door de Verenigde Naties een resolutie
aangenomen die de regeringen van alle lidstaten oproept meer te doen aan de
preventie en behandeling van chronische longziekten en andere
onoverdraagbare ziekten. In de resolutie wordt verwezen naar eerder
aangenomen resoluties, onder meer de resolutie uit 2008 die lidstaten oproept
een Nationaal Actieprogramma voor Chronische Longziekten te starten. In
september 2011 spreken de regeringsleiders tijdens de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties over de voortgang van lidstaten in de preventie en
aanpak van chronische longziekten.
In Nederland hebben circa één miljoen mensen met een chronische longziekte.
Dit aantal neemt toe met name door de verwachte groei van het aantal COPD
patiënten van 350.000 naar 500.000 in 2025. Nederland heeft nog geen
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. De Long Alliantie
Nederland zet zich in voor het tot stand komen van dit actieprogramma in
Nederland en ziet de VN resolutie als een ondersteuning van het belang van dit
actieprogramma. De implementatie van de Zorgstandaard COPD kan hier
Onderdeel van uitmaken. De VN resolutie is HIER te vinden.
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8. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op
het gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.
24 juni

2 juli

Opening Longpunt Astma Fonds

www.groningen.astmafond

in Groningen

s.nl

4e Nationale Congres Ketenzorg en

www.integratedcare.eu

Geïntegreerde Zorg
7 september

Bijeenkomst Innovatieplatform

m.rebel@vilans.nl

COPD
9 september

3e Nationaal POH congres

17 september

Ledenvergadering Long Alliantie

www.healthinvestment.nl

Nederland
1 oktober

NRS Young Investigators

http://www.nrs-science.nl

Symposium
7 oktober

Big 5 Congres

www.big5congres.nl

14 oktober

4e Nationale Congres COPD

Nadere informatie volgt

7 december

8e jaarlijkse

www.healthinvestment.nl

actualiteitensymposium, de
verpleegkundige zorg bij COPD en
Astma anno 2011

17 december

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

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.
9. 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);
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-

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
(praktijkverpleegkundigen-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 (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)

-

Astra Zeneca (Astra Zeneca); (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:

-

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.
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10. 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.
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