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1.

Zorgstandaarden Astma: Long Alliantie Nederland start autorisatietraject

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 ook gewerkt aan het versterken van de richtlijnen op het gebied van astma.
De LAN vindt dit belangrijk omdat zorgstandaarden en richtlijnen worden gezien als een
integrale eenheid, die de zorgverlener en de zorgvrager gelijkelijk in staat stelt kennis te
nemen van de beoogde inhoud en organisatie van het zorgproces en de praktische
toepassing daarvan.

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 organiseert de
Long Alliantie Nederland op maandag 26 maart 2012 een consultatiebijeenkomst. De
voorzitters

van

de

werkgroepen

Zorgstandaard

Astma

presenteren

dan

de

zorgstandaarden. Vervolgens zal met de aanwezigen van gedachten worden gewisseld
over de inhoud van de zorgstandaarden en de toepassing in de praktijk. De LAN gebruikt
de opbrengst van de consultatie voor het opstellen van de definitieve Zorgstandaarden
Astma. Leden van de Long Alliantie Nederland zijn uitgenodigd voor de consultatie en
ontvangen de voorstellen voor de Zorgstandaarden Astma. Nadere berichtgeving volgt via
het maandelijkse Long Alliantie Nederland Nieuwsbericht.
2.

Clean Air Nederland en Staat der Nederlanden strijden over 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 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.
Op vrijdag 30 maart 2012 kruisen Clean Air Nederland en de Staat der Nederlanden de
juridische degens in de rechtszaal. Plaats van handelen is het Paleis van Justitie, Prins
Clauslaan 60 in Den Haag. De bijeenkomst start om 09.30 uur. De rechtszaak is openbaar
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en vrij toegankelijk voor publiek. Clean Air Nederland roept iedereen die de rookvrije
horeca steunt op deze rechtszaak bij te wonen. Meer informatie is HIER te vinden.
3.

College voor Zorgverzekeringen werkt aan pakketscan COPD

Het College voor Zorgverzekeringen is verantwoordelijk voor het pakketbeheer in
Nederland. Het CVZ stelt adviezen op aan VWS over de inhoud van het verzekerd pakket.
Doelstelling is het realiseren van een verantwoord pakket: een pakket voor nu en in de
toekomst dat berust op de balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en
waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat. Voor een goed pakketbeheer is het van
belang dat het CVZ inzicht heeft in de toereikendheid en toegankelijkheid van het
verzekerde pakket. Dit krijgt het CVZ onder andere door middel van
doorlichtingsonderzoeken naar verschillende ziekten of aandoeningen.
In 2011 is het CVZ begonnen met het doorlichtingsonderzoek naar COPD. Dit onderzoek
wordt naar verwachting in de zomer van 2012 afgerond met de presentatie van de
“Pakketscan COPD”. In de pakketscan COPD wordt een analyse gemaakt van de
gevraagde, aangeboden en verzekerde COPD zorg en de discrepanties daartussen:
zogeheten “pakketkwesties”.

Op donderdag 9 februari 2012 organiseren de LAN en het CVZ een discussiebijeenkomst
over de pakketscan COPD. Tijdens de bijeenkomst presenteert het CVZ de voorlopige
bevindingen en pakketkwesties. Hierover wordt van gedachten gewisseld. Ook wordt
besproken of er nog aanvullende pakketkwesties zijn. Het CVZ gebruikt de opbrengst van
de bijeenkomst bij het verder opstellen en uiteindelijk afronden van de Pakketscan.
Uitgenodigd voor de bijeenkomst zijn de leden van de LAN alsmede andere bij COPD
betrokken organisaties. Meer informatie over de pakketscan is HIER te vinden.
4.

Het Klokhuis besteedt aandacht aan Astma bij Kinderen

In Nederland hebben meer dan een half miljoen mensen astma. Ruim 150.000 kinderen
hebben astma en daarmee is astma de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.
Het TV programma “Het Klokhuis” heeft op 17 januari jl. een volledige aflevering
uitgezonden over “astma bij kinderen”. In het programma wordt uitgelegd wat astma is,
wat er aan te doen is en wat het betekent om astma te hebben.
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Meerdere kinderen vertellen over wat het is om astma te hebben en wat er gebeurt bij een
astma aanval. Dr. Liesbeth van Essen-Zandvliet, kinderlongarts (tevens medevoorzitter
van de LAN werkgroep Zorgstandaard Astma Kinderen) geeft uitleg over astma.
De uitzending van het Klokhuis is HIER te bekijken.
5.

Gesprekken gaande over bekostiging Xolair

In het LAN nieuwsbericht van december 2011 is melding gemaakt van de bezorgdheid
over de behandeling van patiënten met ernstig persisterend allergisch astma vanwege de
onzekerheid over de uitspraak van het College voor Zorgverzekeringen over de
voortzetting van de vergoeding van het geneesmiddel omalizumab (Xolair). Onder andere
de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging, de Vereniging Nederland Davos, NVALT, NVK en
LAN hebben gepleit voor voortzetting van de bekostiging vanwege de therapeutische
meerwaarde van Xolair voor deze selecte patiëntengroep met een hoge ziektelast.
Gesprekken met CVZ zijn gaande over voortzetting van de bekostiging van Xolair. De
intentie van betrokken partijen is dat de selecte groep patiënten met ernstig persisterend
astma ook in de toekomst met Xolair kan worden behandeld. Tot nader order blijft de
voorlopige bekostiging van Xolair gehandhaafd. Zodra definitieve duidelijkheid is, zal dit
ook via het Long Alliantie Nederland Nieuwsbericht worden gemeld.
6.

Gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken blijft in het basispakket

In 2011 wordt de combinatie van farmacologische ondersteuning en gedragsmatige
begeleiding bij stoppen met roken vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal media
meldt dat hulp bij stoppen met roken in 2012 uit het basispakket verdwijnt. Voor een deel
klopt deze mededeling. Nicotinevervangers en medicijnen bij stoppen met roken zijn in
2012 verdwenen uit het basispakket. Gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken
wordt daarentegen ook in 2012 vergoed vanuit de basisverzekering. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) zal dit uitwerken in een nieuwe beleidsregel over de inkoop van
stoppen-met-rokenbegeleiding. Hierdoor blijft de inkoop van stoppen-met-rokenzorg ook
voor 2012 belangrijk.
De NZa zal in de beleidsregel alleen erkende interventies opnemen. Dit is een bewezen
effectieve interventie volgens een vast protocol en conform de CBO richtlijn Behandeling
van Tabaksverslaving en de Zorgmodule Stoppen met Roken. De werkzame interventie
kan bestaan uit intensieve stoppen-met-rokenbegeleiding, zoals persoonlijke begeleiding,
telefonische coaching of een groepstraining. Ook zijn er werkzame interventies waarbij
geen sprake is van direct contact met een professional, zoals ondersteuning bij stoppen
met roken via internet. Met de beleidsregel stelt de NZa de tarieven vast van een aantal
vormen van intensieve begeleiding. Op het moment dat deze beleidsregel beschikbaar is
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kunt u bekijken wat de beleidsregel voor u als zorgaanbieder betekent bij de inkoop van
stoppen-met-rokenbegeleiding. Voor het afsluiten van contracten zal de zorgverzekeraar
zich moeten baseren op deze nieuwe beleidsregel.
Meer informatie over de recente ontwikkelingen omtrent de vergoeding van stoppen-metrokenzorg is HIER te vinden. Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken is HIER te vinden.
7.

Leestip: probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg

In de laatste twee decennia heeft de palliatieve zorg zich als medisch aandachtsgebied
sterk ontwikkeld. Gelukkig krijgt goede zorg voor patiënten in hun palliatieve fase ook
binnen verpleegkundige en medische (vervolg)opleidingen steeds meer aandacht. De LAN
heeft daartoe afgelopen zomer de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD
uitgebracht. Om deze goede tendens verder te stimuleren, is onder redactie van onder
andere Sander de Hosson, longarts het leerboek “Probleemgeoriënteerd denken in de
palliatieve zorg” uitgebracht.
In dit boek staat het klinisch en palliatief redeneren centraal. Door middel van een
structuur van vraag en antwoord wordt de lezer meegenomen langs de leerstof die aan het
eind van elk hoofdstuk wordt samengevat in een korte beschouwing. Het boek is
geschreven door arts-assistenten in opleiding, gespecialiseerd palliatief verpleegkundigen
en jonge specialisten, telkens bijgestaan door binnen de palliatieve zorg ervaren
huisartsen en clinici als inhoudsdeskundigen. Deze auteurs zijn afkomstig uit vrijwel alle
medische en paramedische disciplines.

Het boek is geschreven voor studenten, verpleegkundigen, co-assistenten, huisartsen en
medisch specialisten (en voor hen die hiervoor in opleiding zijn), fysiotherapeuten,
psychologen en geestelijk verzorgers. Het boek kost €48,00 euro. Het boek is te bestellen
bij uitgeverij de Tijdstroom.
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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.
Wanneer

Wat

Meer informatie

15-20 januari

Davos School Winterklas kinderartsen

www.davosschool.nl

9 februari

Bijeenkomst LAN en CVZ over de CVZ

Leden van de LAN ontvangen

pakketscan COPD

een uitnodiging. Zie item 3 van
dit nieuwsbericht.

8-11 februari

Davos School Medisch Psychologie

www.davosschool.nl

Congres
6 maart

NvvPO en V&VN Longdag

www.healthinvestment.nl

14-17 maart

Davos School, congres “op de hoogte

www.davosschool.nl

van astma” voor longartsen en
longartsen in opleiding
26 maart
30 maart

Consultatiebijeenkomst

Zie item 1 van dit

Zorgstandaarden Astma

nieuwsbericht

Rechtszaak Clean Air Nederland – Staat

Zie item 2 van dit

der Nederlanden over de rookvrije

nieuwsbericht

horeca
12 april

Ledenvergadering LAN

12-14 april

Longdagen 2012

22 mei

Nationaal POH Lustrumcongres

www.longalliantie.nl

www.nvvpo.nl

(pulmonale onderdelen voor
praktijkondersteuners)
6 september

2e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

20 september

Jaarcongres V&VN

www.pvkpoh.nl

Praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners
20 september

3e Big5 Congres

http://www.big5congres.nl

28 september

Ledenvergadering LAN

www.longalliantie.nl

9 november

Medical Devices Congres

www.healthinvestment.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.
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9. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met de ledenvergadering als
hoogste besluitvormend orgaan. Op 16 december jl. vond de ledenvergadering plaats, met
een primeur: door het toetreden van Achmea tot de LAN waren voor het eerst ook
vertegenwoordigers van een zorgverzekeraar aanwezig.

Tijdens de vergadering zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
Chronische longziekten vormen wereldwijd en ook in Nederland een groot en toenemend
probleem. In Nederland hebben ruim één miljoen mensen een chronische longziekte en
het aantal longpatiënten blijft stijgen. Een Nationaal Actieprogramma Chronische
Longziekten moet bijdragen aan verkleinen van het probleem in Nederland. Ervaringen in
Nederland (met kanker en diabetes) en internationaal (o.a. longprogramma’s Finland en
Zweden) laten zien dat met een gestructureerde landelijke aanpak winst wordt behaald in
kwaliteit van leven en geld. De Long Alliantie Nederland wil dat ook in Nederland de
preventie en zorg voor mensen met chronische longziekten wordt versterkt.
Tijdens de ledenvergadering is door prof. dr. Huib Kerstjens en Michael Rutgers Msc
(namens een werkgroep met ook dr. Niels Chavannes) een voorstel op hoofdlijnen
gepresenteerd over de doelen en langs welke lijnen in Nederland tot een Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten kan worden gekomen. Dit voorstel is met
enthousiasme besproken en besloten is dat in LAN verband de komende periode wordt
gewerkt aan nadere uitwerking van de doelen en activiteiten. Dit moet uiteindelijk
resulteren in een startklaar Nationaal Actieprogramma om zo het grote en toenemende
7

probleem van chronische longziekten effectiever aan te pakken. Meer informatie over het
Nationaal Actieprogramma is HIER en HIER te vinden.
Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD
Een miljoen mensen in Nederland hebben een chronische longziekte en een groot deel van
deze mensen heeft veel profijt van het gebruik van inhalatiemedicatie. Door de LAN is een
rapport opgesteld hoe het rendement van het gebruik van inhalatiemedicatie bij astma en
COPD verder kan worden versterkt, door ketenbreed meer kwaliteit en grotere
doelmatigheid te bereiken. Ook beschrijft het rapport de leidende principes die moeten
worden gehanteerd indien wordt besloten preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie te
voeren. Het rapport is vastgesteld en wordt de komende periode aangeboden aan
zorgverzekeraars, ZonMw (in het kader van het programma Goed Gebruik
Geneesmiddelen) en andere betrokkenen. In een volgend nieuwsbericht volgt meer
informatie.
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen besproken. Zo is het
ambitieuze jaarplan 2012 vastgesteld. Tot slot is geconstateerd dat de kracht van de LAN
zit in de samenwerking tussen organisaties en de inzet van veel mensen vanuit alle
lidorganisaties. De LAN dankt allen voor de inzet in 2011 en ziet het jaar 2012 met
vertrouwen tegemoet!
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:
- 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);
- 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.
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:
info@longalliantie.nl en telefoonnummer 033-4218418.
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