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1. Patiëntenversies Zorgstandaarden Astma en COPD uitgebracht
Het Longfonds heeft vier nieuwe patiëntenversies gelanceerd: voor de Zorgstandaard
COPD, de Zorgstandaard astma Volwassenen, de Zorgstandaard astma kinderen (voor
ouders) en voor de richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD.
De patiëntenversie beschrijft voor de patiënten wat kan worden verwacht van de
diagnosestelling en behandeling en van de zorgverleners? En: op welke zorg heeft de
patiënt recht en wat wordt er van de patiënt zelf verwacht? Met de patiëntenversie kan
de patiënt meer de regie over zijn eigen ziekte nemen. De patiëntenversies bevatten ook
veel informatie, tips en adviezen over goede zorg bij Astma en COPD.

De patiëntenversies zijn tot stand gekomen met grote betrokkenheid van patiënten
vanuit de Longfonds Longpatiëntenvereniging en de Vereniging Nederland Davos. De
werkgroepen van de Long Alliantie Nederland zijn betrokken geweest zodat dat de inhoud
van de patiëntenversies en de zorgstandaarden / richtlijn identiek zijn. De
patiëntenversies zijn door de LAN vastgesteld. De LAN dankt iedereen die heeft
bijgedragen aan de patiëntenversies!
Het advies aan alle patiënten is om de patiëntenversie te gebruiken. Het advies aan alle
zorgverleners is patiënten met astma en COPD een patiëntenversie te geven. De
patiëntenversies zijn te bestellen via het Longfonds:
http://www.longfonds.nl/bestellen/lijst. De Zorgstandaarden en richtlijnen zelf zijn HIER
te downloaden.
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2.
Martin van Rijn spreekt met de LAN over aanpak chronische longziekten
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met de Long Alliantie Nederland gesproken
over de aanpak van chronische longziekten door het Nationaal Actieprogramma
Chronische Longziekten (NACL). Het gesprek vond plaats in het kader van de
kennismaking tussen Martin van Rijn en Guusje ter Horst, voorzitter van de LAN.

Het NACL is opgesteld door de lidorganisaties van de Long Alliantie Nederland en heeft
vijf doelen, te bereiken binnen vijf jaar:
- Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD
- Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD
- Doel 3: 20% meer rendement in kwaliteit van leven per euro die aan
inhalatiemedicatie wordt besteed
- Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken
- Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD.
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Het NACL moet zo snel mogelijk van start gaan om een trendbreuk te realiseren in de
aanpak van chronische longziekten. Ruim één miljoen Nederlanders heeft een chronische
longziekte. Dat zorgt voor veel ziektelast, leed, sterfte, zorgkosten en arbeidsverzuim.
Als we niets doen wordt het probleem groter en erger met alle gevolgen van dien.

Meer informatie over het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is HIER te
vinden.
3. Tweede Kamer wil volledig rookvrije horeca
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de horeca in Nederland weer volledig
rookvrij worden. Een motie in de Tweede Kamer van Carla Dik-Faber (Christen Unie)
kreeg steun van PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SGP en de Partij voor de Dieren en
daarmee een tweederde meerderheid.
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Het is nu aan het Kabinet te bepalen hoe om te gaan met deze motie. Naar verwachting
zullen de Minister en Staatssecretaris van VWS dit in hun beleidsbrief over het Nationaal
Preventieprogramma aangeven. Meer informatie is HIER te vinden.
4.
Achonizomai: een indrukwekkende film over leven met COPD
Leven met COPD is niet niks, dat wordt duidelijk bij het zien van deze film. Longarts Bert
Baas van het Rivierenland ziekenhuis te Tiel heeft een documentaire gemaakt voor COPD
patiënten en hun directe omgeving. Bert Baas voert in zijn ziekenhuis een project uit dat
zich richt op Palliatieve zorg voor patiënten in een (bijna) eindstadium van COPD. In dat
kader spreekt hij veel met patiënten en hun familie en daardoor viel het hem op dat,
ondanks dat deze patiënten al jaren lijden aan COPD, zij toch met de vraag kwamen:
“Wat heb ik of heeft mijn partner/familielid nu eigenlijk?” Bert Baas besefte dat de
gebruikelijke uitleg van een longarts over rek in de longen, verlies aan longblaasjes en
dergelijke niet het antwoord is waar patiënten en hun omgeving naar op zoek zijn. Zo
ontstond de gedachte aan een voorlichtingsfilm. Samen met een regisseur en een
filmmaker heeft Bert Baas de film met de titel Achonizomai gemaakt. Achonizomai is Oud
Grieks voor “strijd leveren, niet opgeven, niet ten onder willen gaan”. Het is vooral een
film voor COPD patiënten die in hun (of de daaraan voorafgaande) laatste fase van hun
ziekte zijn. Het is zeker geen documentaire voor mensen die net de diagnose COPD
hebben gekregen, aldus Bert Baas. Behalve voor patiënten en hun naasten, is de film ook
geschikt voor de verschillende disciplines binnen de longzorg om een goede indruk te
krijgen van de grote impact die COPD heeft op patiënten en hun naasten.
De film Agonizomai is bestellen door een mail te sturen naar: communicatie@zrt.nl
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5. Longdagen 2013: 18 en 19 april: meld je aan!
Donderdag 18 en vrijdag 19 april 2013 zijn voor de tweede keer in de historie de
Longdagen. Tijdens de longdagen is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het
terrein van preventie, zorg en wetenschappelijk onderzoek bij longziekten.
De Longdagen 2013 zijn gericht op wetenschappers, zorgverleners, patiënten en
beleidsmakers. De Longdagen worden georganiseerd door het Longfonds, NVALT, NRS,
NVLA, NVK en de Long Alliantie Nederland. Doordat de longdagen door meerdere
organisaties tegelijk worden georganiseerd, is een extra interessant en gevarieerd
programma opgesteld met voor elk wat wils. Het gevarieerde programma is HIER te
vinden.
Het deelnemen aan de Longdagen 2013 kost 75 euro per persoon. Alle mensen die op
wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de longzorg, zijn van harte uitgenodigd!
Inschrijven kan hier: http://www.longdagen.nl/en/longdagen/professionals/longdagen2013/register/.
Onderzoekers zijn uitgenodigd interessante onderzoeksresultaten in de vorm van een
abstract in te dienen en mee te dingen naar de Chiesi NRS Young Investigator Award ter
waarden van 5.000 euro. Een abstract kan uiterlijk 3 maart a.s. worden ingediend. Meer
informatie over het indienen van abstracts is HIER te vinden.

6. Goed nieuws: COPD zorg kan beter en goedkoper: symposium 7 maart 2013
Verbetering van de zorg aan patiënten met COPD hoeft niet duurder uit te vallen en kan
zelfs met minder geld als geïnvesteerd wordt in de juiste behandeling, voor de juiste
patiënt op het juiste moment. Tijdens het symposium over doelmatigheid van de
longzorg wordt ingegaan op de balans tussen kosten en effectiviteit en het Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten. De bijeenkomst start vanuit een
gezondheidseconomisch perspectief, dat doelgericht vertaald wordt naar de dagelijkse
praktijk van de patiënt, arts, apotheker en zorgverzekeraar. De bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 7 maart en vindt –toepasselijk- plaats in het Geldmuseum in Utrecht.
Inschrijven voor het symposium kan HIER.
7.

De nieuwe Zorgstandaard Astma in de praktijk: avondcursus voor
huisartsen
Ruim 550.000 mensen in Nederland hebben astma. Voor het bevorderen van optimale
preventie en zorg voor mensen met astma heeft de Long Alliantie Nederland in december
2012 de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en de Zorgstandaard Astma
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Volwassenen uitgebracht en zijn patiëntenversies verschenen. De Zorgstandaarden
vormen de “norm” voor goede preventie en zorg bij astma en is van belang voor
patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. De Zorgstandaarden zijn nodig want ruim
de helft van patiënten met astma heeft zijn/haar aandoening onvoldoende onder
controle. De nieuwe zorgstandaarden astma helpen het percentage patiënten met goede
astmacontrole te verhogen door de handvatten van deze standaarden te gebruiken.
De zorgstandaarden astma (volwassenen en kinderen) beschrijven het complete
zorgcontinuüm voor mensen met astma, uitgaande van de integrale gezondheidstoestand
van de patiënt. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin astma onder
controle gebracht kan worden en blijven. De mate van astmacontrole is mede bepalend
voor de zorg die een astmapatiënt van u en andere zorgverleners nodig heeft.
Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op wat astmacontrole inhoudt en welke zorg
geboden dient te worden om de voor de patiënt maximale mate van controle te bereiken
en te behouden. Conform de zorgstandaarden wordt in deze cursus aandacht besteed
aan diagnostiek, “assessment” en het opstellen van een individueel zorgplan voor de
patiënt met astma. Daarbij worden praktische handvatten geboden om iedere patiënt
met astma in uw praktijk de individueel toegesneden zorg te bieden waarop hij of zij
recht heeft.
Een longarts en kinderlongarts gaan inhoudelijk in op astma bij respectievelijk
volwassenen en kinderen. Een huisarts met ruime ervaring op het gebied van de
obstructieve longaandoeningen maakt vervolgens de vertaalslag naar de dagelijkse
toepassing in de praktijk.

De inhoudelijke ontwikkeling van de cursus is in handen van: Dr. Bert Roldaan (longarts,
HagaZiekenhuis, Den Haag), tevens voorzitter van de LAN werkgroep Zorgstandaard
astma Volwassenen. Dr. Walter Balemans (kinderarts-pulmonoloog, St. Antonius
Ziekenhuis, Nieuwegein) en Dr. Jiska Snoeck-Stroband (huisarts, Den Haag,
onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum). Bohn Stafleu van Loghum organiseert
de cursus die mede mogelijk wordt gemaakt door GlaxoSmithKline.
De cursussen zijn geaccrediteerd en worden op 8, 9 en 10 april 2013 gehouden steeds op
twee verschillende locaties. Meer informatie, onder andere over inschrijven, is HIER te
vinden.
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8. Cursus over astmabehandeling anno 2013 op 16 verschillende locaties
Graag nodigen wij u uit voor de door Health Investment georganiseerde landelijke
nascholing Dit is een avondnascholing voor huisartsen met hun praktijkondersteuners
die in het voor- en najaar van 2013 gegeven zal worden.
Om huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij de behandeling van
astmapatiënten wordt dit voor- en najaar de landelijke nascholing “Astmabehandeling
anno 2013, de astma zorgstandaard in uw praktijk” georganiseerd. Onderwerpen tijdens
deze cursus zijn de implementatie van de nieuwe Zorgstandaard astma en moeilijk
behandelbaar astma. Op zestien verschillende data en locaties worden huisartsen met
praktijkondersteuners in de gelegenheid gesteld met collega’s uit de regio van gedachten
te wisselen. Dit wordt gedaan door middel van een interactief, geaccrediteerd
avondprogramma. De cursus wordt in elke plaats verzorgd door een regionale longarts
en (kader)huisarts. De cursus helpt keuzes te maken en astmapatiënten nog optimaler te
behandelen.

De cursus wordt is ontwikkeld door de programmacommissie bestaande uit: Prof. dr.
Richard Dekhuijzen, Longarts; Dr. Christian Melissant, Longarts; Mw. Carola de Ridder,
Praktijkondersteuner; Dr. Alfred Sachs, Huisarts; Dr. Hans in ’t Veen, Longarts; Prof. dr.
Geertjan Wesseling, Longarts. De cursus wordt georganiseerd door Health Investment en
gehouden van 24 april tot en met 2 oktober. Meer informatie, onder andere over hoe in
te schrijven, is HIER te vinden.
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9. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het
gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.
Datum

Bijeenkomst

Meer informatie

7 maart

symposium ‘Doelmatigheid’

HIER

13-16 maart

Longverpleegkundigen Symposium Astma
on Top: Symposium voor (kinder)
longverpleegkundigen en
verpleegkundigen met aandachtsgebied
astma, in Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

17-20 maart

Op de Hoogte van Astma:
Longartsencursus over astma met veel
aandacht voor de klinische aspecten.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

19 maart

CAHAG cursus Astma/COPD voor
praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners in Amsterdam

www.cahag.nl

8, 9 en 10
april

Eendaagse regionale avondcursus over de
Zorgstandaarden Astma, zie nieuwsitem
8.

HIER

18 april

POH Congres

www.healthinvestment.nl

18- 20 april

Longdagen 2013

Zie nieuwsitem 10

16 datums:
tussen 24
april en
2 oktober

Astmabehandeling anno 2013, de astma
zorgstandaard in uw praktijk, wat te doen
bij moeilijk behandelbaar astma? (zie
nieuwsitem 9)

Voor data en locaties:
www.healthinvestment.nl

25 april

CAHAG cursus Astma/COPD voor
praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners in Zwolle

www.cahag.nl

31 mei

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

4 juni

V&VN ledendag

www.healthinvestment.nl

5 september

3e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

27 september

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

13 december

11e V&VN Congres

13 december

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

www.healthinvestment.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.
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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. 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:
- Longfonds patiëntenvereniging (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)
- Stichting Longfonds (longfonds);
- STIVORO expertisecentrum voor tabakspreventie (STIVORO);
- Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling Longverpleegkundigen
en 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);
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-

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.
11. 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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