Uitgave 7, 26 september 2013

Graag informeren wij u over het volgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

WHO: wereldwijd jaarlijks meer dan acht miljoen doden door longziekten
Long Alliantie Nederland presenteert vernieuwde Zorgstandaard COPD
LOK brengt rapportage kwaliteitsindicatoren zorggroepen 2012 uit
Minister Schippers ontvangt Diagnose Zorginnovatie astma en COPD
Mooi programma Nationaal Congres COPD Ketenzorg
Mini symposium ‘Astma on Top, editie NL’ in Dierenpark Amersfoort
Beter communiceren over juist gebruik van inhalatiemedicatie
Longen op de agenda
Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op vrijdag 27 september 2013
Vacature LAN: beleidsmedewerker Nationaal Actieprogramma Chronische
Longziekten
Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
Meer informatie over dit nieuwsbericht

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,
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1. WHO wereldwijd jaarlijks meer dan acht miljoen doden door longziekten
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft de tien meest voorkomende
doodsoorzaken in 2000 vergeleken met 2011. Aan longziekten sterven jaarlijks meer dan
acht miljoen mensen en daarmee behoren longziekten nog steeds tot de meest dodelijke
aandoeningen in het laatste decennium. Jaarlijks sterven 3,2 miljoen mensen aan lagere
luchtweginfecties, 3 miljoen mensen aan COPD, 1,5 miljoen mensen aan longkanker en 1
miljoen mensen aan TBC.

Ook in Nederland sterven helaas veel te veel mensen aan longziekten. Uit het LAN boek
“Longziekten feiten en cijfers 2013” blijkt dat jaarlijks 34.000 sterfgevallen in Nederland
(mede) veroorzaakt worden door longziekten. Een miljoen Nederlanders heeft een
longziekte en de persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van longziekten
is groot. De jaarlijkse zorgkosten bedragen €2,6 miljard en de arbeidsverzuimkosten €1
miljard. De omvang en toename van het probleem van chronische longziekten in
Nederland vormt een van de redenen voor de Long Alliantie Nederland om het Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten te gaan uitvoeren.
De WHO studie “the 10 leading causes of death in the World 2010 and 2011” is HIER te
vinden en het boek Longziekten feiten en cijfers 2013 is HIER te downloaden en HIER te
bestellen. Meer informatie over het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten is
HIER te vinden.

2. Long Alliantie Nederland presenteert vernieuwde Zorgstandaard COPD
De LAN heeft in 2010 de Zorgstandaard COPD uitgebracht die de norm vormt voor goede
COPD zorg in Nederland. 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. Door de
Longfonds patiëntenvereniging is de patiëntenversie van de zorgstandaarden COPD
uitgebracht. Deze informeert patiënten op een goede manier over wat van de COPD
behandeling kan worden verwacht.
De Zorgstandaard COPD is een levend document. In 2012 werd de Zorgstandaard COPD
uitgebreid met kwaliteitsindicatoren. De LAN ledenvergadering van mei 2013 heeft
besloten een tweetal uitkomst kwaliteitsindicatoren toe te voegen aan de Zorgstandaard
COPD, namelijk:
-

Het % patiënten met de diagnose COPD waarbij zich in de afgelopen 12 maanden
2 of meer (nieuwe) exacerbaties hebben voorgedaan.
Het % patiënten die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend
is.

De opname van deze uitkomstindicatoren past bij het streven van de LAN om steeds
meer duidelijkheid te krijgen over de uitkomst van de COPD zorg. De vernieuwde
Zorgstandaard COPD is HIER te downloaden en HIER te bestellen.
3. LOK brengt rapportage kwaliteitsindicatoren zorggroepen 2012 uit
De Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) heeft in september 2013 het rapport
“Transparante ketenzorg Diabetes Mellitus, COPD en VRM, rapportage zorggroepen over
2012” uitgebracht. Het rapport gaat in op de resultaten van de kwaliteitsindicatoren uit
de Zorgstandaarden Diabetes, COPD en VRM.
Data van zeventig zorggroepen zijn opgenomen in de rapportage. 41 zorggroepen
hebben voor COPD data aangeleverd (in 2011 waren dat nog 34 zorggroepen). Alle
procesindicatoren voor COPD scoren aanzienlijk beter in 2012 dan in 2011. Dit impliceert
dat de processen beter onder controle zijn. Wel is bij een groot aantal indicatoren nog
een grote spreiding zichtbaar tussen de verschillende zorggroepen. De best scorende
kwaliteitsindicator is “rookstatus bekend” met gemiddeld 80% registratie.
Het LOK beveelt aan de dataregistratie verder te verbeteren onder andere door alleen
patiënten te incalculeren die een heel jaar hebben deelgenomen aan het zorgprogramma,
betere registratie van patiënten in de tweede lijn, meer aandacht voor valide
diagnosestelling en nauwkeurig volgen van meetwaarden uit de NHG tabellen. Tot slot
adviseert het LOK ook uitkomstindicatoren toe te voegen aan de kwaliteitsindicatoren.
Inmiddels is daar al een begin mee gemaakt (zie het voorgaande nieuwsbericht). Het
LOK rapport is HIER te vinden.

Tijdens de LAN ledenvergadering van vrijdag 27 september presenteert het LOK het
nieuwe rapport en wordt besproken hoe registraties en uitkomsten verder te verbeteren:
en daarmee de zorg voor mensen met COPD.
4. Minister Schippers ontvangt Diagnose Zorginnovatie astma en COPD
Een breed consortium van organisaties onder aanvoering van de Rabobank en BeBright
en met betrokkenheid van onder meer Achmea, Nutricia Advanced Medical Nutrition en
GlaxoSmithKline heeft vrijdag 20 september jl. het boek “Diagnose Zorginnovatie”
uitgebracht en overhandigd aan Minister Schippers van VWS. Het boek is een vervolg op
Diagnose 2025, waarin 17 trends en 3 mogelijke toekomstscenario's voor de Nederlandse
gezondheidszorg in beeld zijn gebracht.
Diagnose Zorginnovatie is een verkenning van de impact van technologie in de
gezondheidszorg gerelateerd aan vier grote (qua prevalentie, groei en kosten)
ziektebeelden. In het boek wordt gekeken naar de ontwikkelingen van technologieën die
relevant zijn voor de toekomst van de gezondheidszorg en naar de wijze van innovatie,
de belemmeringen die hierbij een rol spelen en de mogelijkheden hierin versnelling te
realiseren. Versnelling teneinde de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
zorg ook naar de toekomst te kunnen garanderen.
Eén van de vier onderzochte gebieden is COPD & astma. Voor beide ziekten zijn tien
innovatie uitdagingen geformuleerd. Tijdens de LAN ledenvergadering van 27 september
presenteren de Rabobank en BeBright de innovatieagenda COPD en astma en wordt
besproken waar en hoe de zorginnovaties kunnen worden gerealiseerd.
5. Mooi programma Nationaal Congres COPD Ketenzorg
Op donderdag 31 oktober 2013 organiseert het Julius Centrum het jaarlijkse COPD
Ketenzorg congres. Tijdens dit congres vindt uitwisseling plaats van
onderzoeksresultaten, innovatieve projecten en ervaringen met bestaande en nog in de
toekomst te ontwikkelen beleidsmaatregelen op het gebied van ketenzorg bij COPD. De
bezoeker wordt op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen in COPD
ketenzorg van de afgelopen 12 maanden.
Er spreken gerenommeerde nationale en internationale sprekers:
- Prof. Paul Jones (St. Georges University of London): GOLD guidelines: towards
personalized medicine
- Dr. Guusje ter Horst (voorzitter LAN, Eerste Kamer): COPD zorg in 2014 en verder
- Prof. Thierry Troosters (KU Leuven): Impact van fysieke (in)activiteit
- Prof. dr. Arno Hoes (Julius Centrum, UMCU): COPD and Heart Failure; what comes
first?
- Prof. Onno van Schayck (Maastricht University): Vroeg ontslag en thuisbehandeling
van (ernstige) exacerbaties
Het congres is bedoeld voor zorgverleners, beleidsmakers, patiëntenorganisaties,
onderzoekers en farmaceutische industrie. Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen,
artsen sociale geneeskunde, longartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Meer

informatie over de onderwerpen, sprekers, inschrijving en het indienen van een abstract
is HIER te vinden.
6. Mini symposium ‘Astma on Top, editie NL’ in Dierenpark Amersfoort
Op 21 november wordt het vijfde mini symposium ‘Astma on Top, editie NL’,
georganiseerd. Dit keer in dierenpark Amersfoort. Het programma richt zich op het
behandelen van volwassenen en kinderen met corticosteroïden en op psychomotorische
therapie. De deelnemers kunnen zelf ervaren wat deze therapie inhoudt en hoe dit wordt
toegepast in de praktijk. Meer informatie is te vinden op de website van de Davos
School: www.davosschool.nl.
7. Beter communiceren over juist gebruik van inhalatiemedicatie
Veel longpatiënten gebruiken inhalatiemedicatie niet juist. Het communiceren over het
juist gebruik van inhalatiemedicatie is heel belangrijk. Voor het verbeteren van de
communicatie met patiënten over het gebruik van inhalatiemedicatie is de e-learning
module “Communiceren over inhaleren” uitgebracht. Deze biedt waardevolle handvatten.
Zo wordt ingegaan op gesprekken over het informeren, motiveren en begeleiden van
patiënten zodat de inhalatiemedicatie juist wordt gebruikt.
De e-learning geeft een inleiding over de ziektebeelden astma en COPD en de theorie
achter effectieve patiënten communicatie, gaat in op de do’s en don’ts van het omgaan
met een haastige patiënt, een patiënt die mogelijk last heeft van bijwerkingen en een
patiënt die zijn medicatie niet trouw inneemt. Accreditatie is er voor de KAOF, KAA,
NVvPO en de V&VN praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en de V&VN
Longverpleegkundigen. De e-learning is HIER te vinden.
8. 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

Meerdere data
in 2013

Wetenschappelijke congressen: website NRS

http://www.nrsscience.nl/agenda/

16 datums:
tussen 24
april en

Astmabehandeling anno 2013, de astma
zorgstandaard in uw praktijk, wat te doen bij
moeilijk behandelbaar astma?

Voor data en locaties:
www.healthinvestment.nl

2 oktober
27 september

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

1 oktober

De Machinist III; symposium Astma en COPD Zorg

Hier meer informatie

3 oktober

V&VN Regiobijscholing Zuid, Breda

www.healthinvestment.nl

8 oktober

LAN: pizzabijeenkomst knelpunten samenwerking
astma en COPD zorg

LAN leden zijn uitgenodigd

10 oktober

V&VN Regiobijscholing West, Zaandam

www.healthinvestment.nl

31 oktober

COPD ketencongres

Hier meer informatie

11 december

11e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

12 december

4e Big5 Congres

13 december

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

10 januari
2014

Invitational Long Alliantie Nederland: start
Nationaal Actieprogramma Chronische
Longziekten

Nadere informatie volgt

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. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op vrijdag 27 september 2013
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging op het gebied van longziekten
met de ledenvergadering als hoogste orgaan. Op vrijdag 27 september aanstaande is een
ledenvergadering. Op de agenda staan onder meer:
- Het aanpakken van knelpunten op het gebied van astmazorg voor kinderen;
- Het zorginkoopbeleid COPD van zorgverzekeraar VGZ;
- Het LOK rapport “Transparante ketenzorg Diabetes Mellitus, COPD en VRM,
rapportage zorggroepen over 2012”;
- Het rapport Diagnose Zorginnovatie: astma en COPD;
- Het versterken van de Long Alliantie Nederland;
- De samenstelling van het LAN bestuur;
- De voortgang van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten.
Alle leden van de LAN zijn uitgenodigd voor de ledenvergadering. Het volgende LAN
nieuwsbericht rapporteert over de uitkomsten van de ledenvergadering.
10. Vacature Long Alliantie Nederland: beleidsmedewerker Nationaal
Actieprogramma Chronisch Longziekten
Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gaat 10 januari 2014
formeel van start. Doelen van het NACL zijn het binnen vijf jaar bereiken van:
- 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.
Het actieprogramma wordt uitgevoerd als netwerkprogramma waarbij de coördinatie
wordt verzorgd door de LAN. Voor het coördineren van het NACL is de LAN op zoek naar

een gedreven beleidsmedewerker die gaat bijdragen aan het realiseren van de doelen
van het NACL. De vacature is HIER te vinden. Reageren kan tot en met 30 september
aanstaande.
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. 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:
- Longcentra Nederland;
- 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);
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);

-

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 033-4218418.
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:
nijdeken@longalliantie.nl en telefoonnummer 033-4218418.

