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1.

De Zorgstandaarden Astma komen er aan!

In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen astma. 350.000 volwassenen en
150.000 kinderen jonger dan 18 jaar. Daarmee is astma een veel voorkomende
chronische ziekte en onder kinderen zelfs de meest voorkomende chronische ziekte. Voor
het bevorderen van optimale preventie en zorg voor mensen met astma ontwikkelt de
Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard Astma Kinderen en de Zorgstandaard Astma
Volwassenen. Parallel wordt gewerkt aan het versterken van de astma richtlijnen.
In 2011 zijn de voorstellen voor de Zorgstandaard Astma Kinderen en Volwassenen
ontwikkeld. In januari 2012 heeft het LAN bestuur besloten het autorisatietraject voor
deze Zorgstandaarden te starten. Het autorisatietraject bestaat uit een ronde van
consulteren en een ronde van accorderen. In het kader van de consultatie vond eind
maart jl. de consultatiebijeenkomst plaats. De voorzitters van de werkgroepen
Zorgstandaard Astma presenteerden de zorgstandaarden en met de aanwezigen is van
gedachten gewisseld over de inhoud van de zorgstandaarden en de toepassing in de
praktijk. Tijdens de bijeenkomst bleek grote steun voor de opgestelde zorgstandaarden.
De LAN gebruikt de opbrengst van de consultatie (de bijeenkomst en de schriftelijke
reacties) voor het opstellen van de definitieve Zorgstandaarden Astma. Als alles volgens
de planning verloopt, is de verwachting dat de Zorgstandaarden Astma na de zomer
beschikbaar komen. De presentaties over de Zorgstandaard Astma Kinderen en de
Zorgstandaard Astma Volwassenen zijn HIER te vinden.

2.

Minister Schippers en Tweede Kamer spreken over Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten

Chronische longziekten vormen een groot en toenemend probleem. Een miljoen mensen
hebben een chronische longziekte. Het aantal patiënten gaat nog verder toenemen door
de verwachte groei van het aantal COPD patiënten van 320.000 mensen nu tot ruim
500.000 mensen. Dit zet de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit onder zware
druk. Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten moet bijdragen aan het
verkleinen van het probleem in Nederland. Ervaringen in Nederland (met
actieprogramma’s voor kanker en diabetes) en internationaal (onder ander
longprogramma’s in Finland en Zweden) laten zien dat met een gestructureerde
landelijke aanpak winst wordt behaald in kwaliteit van leven en geld.
Ook in de Tweede Kamer is het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
onderwerp van gesprek. Tijdens het Algemeen Overleg over het chronisch ziekenbeleid
hebben de Kamerleden Wiegman (Christen Unie) en Van der Veen (PvdA) hun steun
uitgesproken voor de doelen van het programma.
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Minister Schippers heeft het volgende aangegeven: “Het is een goede zaak om een
actieprogramma voor de aanpak van longziekten op te stellen; ik ben daar een groot
voorstander van. Door goede samenwerking tussen patiënten, aanbieders en
verzekeraars kun je vernieuwingen krijgen die ten bate komen van iedereen. Het
programma zal meerdere thema's inhouden, zoals preventie en integrale zorg. Ik vind
het een goed voorbeeld van waar het veld zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Ik zie
mijn rol vooral in het wegnemen van belemmeringen voor innovaties, en het verbinden
met andere zorgvraagstukken. Ik heb met de initiatiefnemers afgesproken dat zij hun
voornemens bespreken met mijn ambtenaren, en dat we dan kijken naar de resultaten,
en wat daarop verder moet gebeuren”.
De Long Alliantie Nederland is op dit moment druk bezig met het ontwerpen van het
actieprogramma. Tijdens de ledenvergadering op 12 april jl. is uitgebreid met alle leden
gesproken over het actieprogramma. De inbreng van de ledenvergadering wordt gebruikt
door de groepen bij het verder uitwerken van de vijf actielijnen. Nieuwe ontwikkelingen
rond het actieprogramma worden via dit LAN nieuwsbericht bekend gemaakt. Het verslag
van het overleg van Minister Schippers en de Tweede Kamer is HIER te vinden.
3.

Oproep: steun de European COPD Coalition en teken de petitie “call to
action COPD”

Niet alleen in Nederland, maar ook op EU niveau zijn ontwikkelingen gaande om te
komen tot een betere aanpak van chronische longziekten. Op 21 maart jl. is de European
COPD Coalition (ECC) opgericht in het Europees parlement in aanwezigheid van een lid
van het Europees parlement en ambtenaren van de Europese Commissie. De ECC heeft
als doel om de aanpak van COPD hoger op de agenda van de Europese Commissie te
krijgen. De ECC is de vereniging van organisaties die EU breed en op nationaal niveau
actief zijn in de strijd tegen COPD.

De ECC vraagt iedereen die betrokken is bij COPD om steun om beleidsbepalers binnen
de EU te bewegen de ziekte COPD aan te pakken en de financiële, sociale en
psychologische impact van de ziekte te verminderen. De “call to action COPD” is HIER te
vinden. Het tekenen van de oproep kan HIER.
4.

Strijd in de rechtbank voor en tegen de rookvrije horeca

Clean Air Nederland is een bodemprocedure gestart tegen de Staat der Nederlanden.
Doel is het rookverbod opnieuw te laten gelden in de gehele horeca. In 2011 zijn cafés
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zonder personeel uitgezonderd van het rookverbod. Versoepeling van het rookverbod is
volgens Clean Air Nederland in strijd met afspraken die Nederland in internationaal
verband heeft gemaakt en met het doel van de Tabakswet.
Eind maart jl. vond de rechtszaak plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag. Kern van
het debat is of de Nederlandse overheid zich met het tekenen van het Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) verdrag wel of niet heeft verplicht om het roken in
de gehele horeca, inclusief de horeca zonder personeel te verbieden. Clean Air Nederland
is van mening dat Nederland zich moet houden aan de getekende internationale
verdragen en dat ook de kleine horeca daar onder valt.
De landsadvocaat hield namens de Staat der Nederlanden een vlammend en vurig betoog
dat Nederland weliswaar de internationale verdragen heeft getekend, maar dat ons land
zich hiermee niet heeft verplicht het roken in de kleine horeca te verbieden. De “kleine
uitzondering” voor horeca zonder personeel is volgens de landsadvocaat niet in strijd met
het verdrag omdat Nederland nog steeds het verdrag goed naleeft. Opvallend was dat de
landsadvocaat geen antwoord had op de vraag “hoe klein deze kleine uitzondering is”. In
de praktijk blijkt het te gaan om circa 30% van de horecagelegenheden.
Het is nu aan de drie rechters om zich te verdiepen in de jurisprudentie, de door
Nederland getekende internationale verdragen en de Tabakswet. De rechtbank verwacht
op 16 mei aanstaande de uitspraak te doen.
5.

Longdagen 2012 zeer geslaagd

Van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 april 2012 vonden voor het eerst in de
geschiedenis de Longdagen plaats. Dit driedaagse congres werd georganiseerd door
Astma Fonds, CAHAG, NVALT, NRS, NVLA, NVK en de Long Alliantie Nederland. Het was
een dynamisch en leerzaam congres met een opkomst van meer dan 350 mensen en
veel aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het terrein van preventie, zorg en
wetenschappelijk onderzoek bij longziekten. Het is de bedoeling dat de Longdagen een
traditie gaan worden en dat op deze manier meer longpatiënten, onderzoekers en
zorgverleners elkaar ontmoeten.

6.

Astma: echt geen probleem meer?

Op woensdag 6 juni organiseert GlaxoSmithKline in samenwerking met voorzitters prof.
dr. D.S. Postma en prof. dr. P.E. Postmus het 2e Zeister Longsymposium. Voor de
organisatie van dit symposium is aan diverse longartsen in Nederland input gevraagd
voor het programma. Op basis hiervan is in samenspraak met de voorzitters een
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interessant programma opgesteld. De titel van het symposium is: “Astma: écht geen
probleem meer?”.
Dit symposium biedt zorgverleners de mogelijkheid om de laatste inzichten over astma
en astmabehandeling te verkrijgen uit de mond van vooraanstaande experts.
Onderwerpen als genotypering, fenotypering, biomarkers, ernst van astma en astma bij
het kind komen aan de orde. Daarnaast is er een Lagerhuisdebat waarin longarts,
huisarts, patiënt, zorgverzekeraar en aanwezigen met elkaar in debat gaan over de
nieuwe LAN Zorgstandaarden Astma.

Het symposium is bedoeld voor longartsen, kinderlongartsen, allergologen en
kaderhuisartsen. Accreditatie wordt aangevraagd bij NVALT, NvvA, NVK en LHV.
Het symposium wordt live opgenomen en zal na afloop van het symposium ook
beschikbaar zijn in de vorm van een webcast. Van het vorige symposium (over de
Zorgstandaard COPD) is de webcast HIER te zien. Meer informatie en opgeven voor het
symposium op 6 juni aanstaande kan HIER.
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

16 mei

Uitspraak rechtbank over het wel of

www.rechtbank.nl

niet roken in de kleine horeca
22 mei

Nationaal POH Lustrumcongres

www.nvvpo.nl

(pulmonale onderdelen voor
praktijkondersteuners)
6 juni

Longsymposium: Astma echt geen

www.health.gsk.nl/het-2e-

probleem meer? GSK, Zeist

zeister-longsymposium

e

6 september

2 Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

20 september

Jaarcongres V&VN

www.pvkpoh.nl
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Praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners
20 september

3e Big5 Congres

http://www.big5congres.nl

28 september

Ledenvergadering LAN

www.longalliantie.nl

14 december

V&VN Longverpleegkundige

www.healthinvestment.nl

Lustrumcongres
14 december

Ledenvergadering LAN

www.longalliantie.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. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de Long Alliantie Nederland. Op 12
april jl. was de ledenvergadering. Uitgebreid is gesproken over de plannen in het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. Het implementatieplan voor de
Zorgstandaarden Astma is vastgesteld. Voorts is gesproken over het belang van
longrevalidatie in het hooggebergte. Verder zijn besluiten genomen over bestuurlijk
organisatorische zaken. Tot slot is een besluit genomen over de versterking van de Long
Alliantie Nederland. Daarover meer in het volgende LAN nieuwsbericht!
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. 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);

-

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;
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-

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

-

Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).

Buitengewoon lid:
-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);

Bedrijfsleden:
-

Achmea (Achmea);

-

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);

-

Novartis (Novartis);

-

Nutricia (Nutricia);

-

Nycomed (Nycomed);

-

Pfizer (Pfizer);

-

Sandoz (Sandoz);

-

Teva Pharma Nederland (Teva).

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.
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 en telefoonnummer 033-4218418.
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