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1.

Ziekten van ademhalingswegen zorgen voor veel sterfgevallen
Het CBS heeft de doodsstatistiek 2005-2008 uitgebracht. Uit deze statistiek
blijkt dat ziekten van ademhalingswegen gemiddeld zorgen voor ruim
13.000 sterfgevallen per jaar. Opvallend is dat de sterfgevallen niet
evenredig over het land zijn verdeeld. Met name in Overijssel en Brabant
zijn meer sterfgevallen per 10.000 inwoners. Ook voor COPD is sprake van
regionale verschillen, Zeeland, Utrecht, Noord-Holland, Drenthe en delen
van Zuid-Holland hebben een lager aantal sterfgevallen dan andere delen
van Nederland.

Meer cijfers met betrekking tot de doodsstatistieken zijn HIER te vinden.

2.

RIVM presenteert Volksgezondheid Toekomstverkenning 2010
Het RIVM heeft de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2010
uitgebracht. Het RIVM houdt een pleidooi voor investeren in gezondheid,
omdat de Nederlandse bevolking gezondheid zeer belangrijk vindt en het
voor de Nederlandse economie van groot belang is. Er zijn diverse
aanknopingspunten voor het verbeteren van de preventie en zorg. Met
stoppen met roken is het grootste effect te bereiken; als iedereen in
Nederland stopt met roken zorgt dat voor een verlening van de levensduur
van gemiddeld twee jaar per inwoner. Opvallend is dat slechts een klein
deel van de preventie uitgaven aan “stoppen met roken” wordt besteed. Het
RIVM pleit voor het maken van een afwegingskader voor de effectiviteit van
preventieve maatregelen. In de VTV is ook aandacht voor chronische
longziekten, astma en COPD zorgen voor veel sterfgevallen en verlies aan
kwaliteit van leven. Bij kinderen is astma de meest voorkomende chronische
ziekte en bij vrouwen is COPD de chronische ziekte met relatief de sterkste
toename van de incidentie.
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3.

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling COPD verschenen
De richtlijn Diagnostiek en Behandeling COPD is verschenen. De richtlijn is
gebaseerd op twee bestaande richtlijnen voor medicamenteuze en nietmedicamenteuze behandeling van mensen met CODP, uit 2002 en 2003. Er
is gekozen voor een integratie van deze twee richtlijnen omdat in de
praktijk de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling sterk
met elkaar is verweven. De LAN gaat in samenwerking met de Regieraad
Kwaliteit van Zorg werken aan een grondige herziening van de zojuist
opgeleverde geïntegreerde richtlijn. Lidorganisaties van de LAN ontvangen
hier meer informatie over. De Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van
COPD is te vinden op de website van het CBO.

4.

Coördinatieplatform Zorgstandaarden presenteert rapport
“zorgstandaarden in model”
Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden van ZonMw heeft het rapport
“Zorgstandaarden in model” opgeleverd en aangeboden aan Minister Klink.
Het rapport is het vervolg op het tussentijds rapport “Standaard voor
Zorgstandaarden”. Het voornaamste doel van een zorgstandaard is het
bevorderen van optimale zorg voor mensen met een chronische ziekte. Het
rapport beschrijft de architectuur en hoofdstuk indeling van
zorgstandaarden. Een zorgstandaard bestaat uit vier hoofdstukken: de
ziektespecifieke zorg, de generieke zorg, de organisatiestructuur van het
zorgproces inclusief kwaliteitsbeleid; en de kwaliteitsindicatoren. Ook gaat
het rapport in op de toepassing en de bestuurlijke organisatie van
zorgstandaarden. Het rapport “zorgstandaarden in model” is HIER te
vinden.

5.

Autorisatieproces Zorgstandaard COPD in afrondende fase
De Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelt de Zorgstandaard COPD, met
als doel het bevorderen optimale zorg voor de ruim 300.000 mensen in
Nederland met COPD. De consultatiefase van het autorisatieproces is
inmiddels afgesloten. De reacties op het voorstel voor de Zorgstandaard
COPD zijn verwerkt en de eindversie van de Zorgstandaard COPD is door
het LAN bestuur ter akkoord voorgelegd aan de betrokken gewone leden
van de LAN. Zodra al deze lidorganisaties akkoord hebben gegeven, is de
Zorgstandaard COPD geautoriseerd. Dan wordt de Zorgstandaard CODP
beschikbaar gesteld aan alle (potentiële) gebruikers.
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6.

Ernstig astma Congres Davos School groot succes
In Nederland hebben 1,6 miljoen mensen wel eens astmatische klachten
(gehad), 500.000 mensen hebben astma, waarvan enkele tienduizenden
moeilijk behandelbaar astma. Circa 1.500 mensen hebben ernstig astma, dit
is moeilijk behandelbaar astma dat zelfs met goede therapie en medicatie
niet goed onder controle te krijgen is. Patiënten met ernstig astma hebben
regelmatig verergering van klachten en/of exacerbaties. Ook zijn er zelfs
mensen die sterven aan ernstig astma.
De Davos School (het congresbureau van de Vereniging Nederland Davos)
organiseert congressen voor verschillende zorgverleners. Half maart jl.
organiseerde de Davos School een vierdaags congres voor longartsen en
longartsen in opleiding over ernstig astma. Tijdens het congres is uitgebreid
gesproken over de wijze waarop tot een effectievere behandeling kan
worden gekomen. Winst is te behalen door een groter inzicht in de
verschillende subgroepen van patiënten met ernstig astma (fenotypering).
Bepaalde behandelingen werken goed in de ene subgroep, maar niet goed
in de andere subgroep. Verder is ingegaan op de raakvlakken tussen astma
en de allergologie, KNO, psychologie en de rol van medicatie en
leefstijlinterventies. Het congres werd afgesloten met een bezoek aan het
Nederlands Astmacentrum Davos. Door de schone en droge lucht is Davos
geschikt voor behandeling van patiënten met ernstig astma. Dit zorgt bij
veel patiënten voor betere controle van de astma, afbouw van (prednison)
medicatie en een hogere kwaliteit van leven.
Volgend jaar organiseert de Davos School opnieuw diverse congressen over
ernstig astma, onder meer voor longartsen en longartsen in opleiding,
longverpleegkundigen en kinderartsen. Opgeven voor deze congressen kan
op de website www.davosschool.nl

7.

Toename multiresistente TBC in Nederland
Wereldwijd komt multiresistente tuberculose, een variant waarbij de
ziekteverwekker ongevoelig is voor gangbare antibiotica, steeds vaker voor.
Uit recente cijfers van het KNCV Tuberculosefonds wordt ook in Nederland
een stijgende trend waargenomen. Volgens het Global Fund waren er in
2008 wereldwijd 9,4 miljoen nieuwe besmettingen van tuberculose. De
toename van de multiresistente tuberculose wordt ondermeer aangetroffen
in Rusland en Oost-Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
waarschuwt dat multiresistente tuberculose wereldwijd een groeiende
bedreiging is voor de volksgezondheid.
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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.
9 april

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

9 april

2de NRS Spring Meeting

www.nrs-science.nl

9-11 april

Ernstig astma, nieuwe aanpak van

www.eacd.net

een oud probleem. Astmacentrum
Davos
2 juli

4e Nationale Congres Ketenzorg en

www.integratedcare.eu

Geïntegreerde Zorg
17 september

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

7 oktober

Big 5 Congres

www.big5congres.nl

14 oktober

4e Nationale Congres COPD

Nadere informatie volgt

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.

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op 9 april
Op 9 april aanstaande is de ledenvergadering van de Long Alliantie
Nederland. Aan de orde komen onder meer de verdere versterking van de
Long Alliantie Nederland, zorgstandaarden voor chronische longziekten, de
LAN verkenning naar Chronische Longziekten, de voortgang van het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. De vergaderstukken zijn
vorige week verstuurd.

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, te weten:
 Astma Fonds Longpatiëntenvereniging (Astma Fonds);
 Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
 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);
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 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)
 Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi); (bedrijfslid)
 GlaxoSmithKline (GSK); (bedrijfslid)
 Mediq (Mediq); (bedrijfslid)
 Merck Sharp en Dohme (MSD); (bedrijfslid)
 Novartis (Novartis); (bedrijfslid)
 Nycomed (Nycomed); (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:
 terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
 terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als
gevolg van chronische longaandoeningen;
 bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.
11. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
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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