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1. Horeca helemaal rookvrij door uitspraak Hoge Raad
Alle horeca gelegenheden in Nederland worden rookvrij. De rechtszaak van Clean Air Nederland
tegen de Staat der Nederlanden is definitief gewonnen door Clean Air Nederland, nadat ook de
Hoge Raad heeft geoordeeld dat er in alle horecagelegenheden, inclusief kleine
horecagelegenheden zonder personeel, niet meer mag worden gerookt.
Nederland is door de rechtstreekse werking van het Framework Convention on Tobacco Control
van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) verplicht effectieve maatregelen te nemen tegen
blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’. Daaronder vallen ook de kleine cafés. De
effectieve maatregelen moeten worden genomen ten behoeve van iedereen die deze ruimtes
betreedt of wil betreden. Niet kan worden volstaan met de verplichting voor de
horecaondernemer om de bezoeker erop te wijzen dat roken in het café is toegestaan.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft aangegeven dat het rookverbod per direct van kracht is
en zal worden gehandhaafd door de Voedsel- en Warenautoriteit.
De Long Alliantie Nederland complimenteert Clean Air Nederland met dit succes en feliciteert
alle longpatiënten die door deze uitspraak beter kunnen meedoen in de samenleving. De
uitspraak van de Hoge Raad is HIER te vinden.
2. Longonderzoekers versterken Long Alliantie Nederland
Eén miljoen mensen in Nederland heeft een longziekte. Voor het verbeteren van onderzoek,
preventie en zorg is samenwerking tussen alle betrokken organisaties belangrijk. Het
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) de vereniging van onderzoekers op het
gebied van longziekten is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland.
De NRS verenigt bijna 300 klinische en basale onderzoekers op het gebied van longziekten.
Dr. Peter Wijkstra (voorzitter NRS); “Om preventie en behandeling van ziekten van luchtwegen
en longen te optimaliseren wil de NRS de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek
verbeteren en de (inter-)nationale positie van dit onderzoek versterken”.

De LAN is verheugd over het lidmaatschap van de NRS. Dr. Guusje ter Horst (voorzitter LAN);
“Onderzoek naar longziekten is van cruciaal belang, omdat onderzoek de motor is achter
vernieuwing en verbetering van de zorg. Met het lidmaatschap van de NRS wordt nog

effectiever de verbinding gelegd tussen onderzoek, preventie en zorg en op termijn kan dit
leiden tot betere zorg voor de één miljoen mensen met een longziekte in ons land”.
De missie van het NRS is het terugdringen en voorkomen van ziekten van de ademhaling,
luchtwegen en longen door fundamenteel, translationeel, patiëntgebonden en zorgonderzoek.
Het gaat hierbij om alle respiratoire aandoeningen: van veel voorkomende ziekten, zoals astma,
COPD en longkanker tot weeslongziekten. Het NRS stelt wetenschappelijk onderzoek naar
respiratoire aandoeningen en de behandeling hiervan centraal. Daarbij streeft het NRS naar:
•
•
•

een optimale interactie tussen onderzoekers in Nederland;
een goede opleiding van die onderzoekers;
aandacht voor onderzoek naar respiratoire aandoeningen bij beleidsmakers en financiers
van onderzoek.

Het doel van het NRS is daarmee om een ondersteunende structuur aan te bieden voor
multidisciplinair onderzoek naar respiratoire aandoeningen. Hierbij vormen de interesse van
onderzoekers en daaruit voortvloeiende gezamenlijk gedragen prioriteiten de basis. Het NRS
onderhoudt daartoe nauwe relaties met andere partijen in het veld en wil niet in plaats komen
van bestaande organisaties, maar deze met elkaar en met onderzoekers verbinden. Meer
informatie over de NRS is te vinden op www.nrs-science.nl
3. Inhalatorgebruik.nl uitgebreid met nieuwe inhalatie instructies
Op www.inhalatorgebruik.nl zijn landelijk uniforme inhalatie instructies te vinden. Patiënten
gebruiken inhalatiemedicatie beter, als alle zorgverleners gebruik maken van deze landelijk
uniforme instructies.

Ab Klink en Tanya Levy (VGZ) ontvangen de nieuwste landelijk eenduidige inhalatie protocollen uit handen van Guusje ter
Horst (voorzitter LAN)

De Long Alliantie Nederland werkt aan een complete set van inhalatie instructies, zodat voor
iedere inhalator een eenduidig landelijk inhalatieprotocol is. Onlangs zijn aan de bestaande

inhalatieprotocollen weer nieuwe inhalatieprotocollen toegevoegd. Ook zijn de eerste 10
gebruiksaanwijzingen voor patiënten gereed en online te vinden op het patiëntendeel van
www.inhalatorgebruik.nl
De inhalatie instructies zijn ontwikkeld in samenwerking met de Longfonds patiëntenvereniging,
beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. De inhalatieprotocollen
zijn opgesteld in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School
(IMIS) en Kwaliteitskring NODE (namens de branchevereniging van apothekers: KNMP) en
namens de V&VN Longverpleegkundigen (de Tjongerschans). De wetenschappelijke
onderbouwing is verzorgd door de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de
Rijksuniversiteit Groningen.
De inhalatieprotocollen zijn mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, die
innovatieve zorginitiatieven ondersteunt. De ontwikkeling van de website
www.inhalatorgebruik.nl is oorspronkelijk een initiatief van AstraZeneca, Boehringer Ingelheim
en GlaxoSmithKline. Zij hebben als lidorganisaties van de LAN de website overgedragen aan de
LAN.
4. Bestuur Long Alliantie Nederland wisselt van samenstelling
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met een bestuur. Het bestuur van de
LAN heeft onder meer als taken het voorbereiden van voorstellen die ter besluitvorming worden
voorgelegd aan de ledenvergadering en het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering.
Bestuursleden worden voorgedragen door hun lidorganisatie. Bij het vervullen van de
bestuurstaak richt het bestuur zich op het gezamenlijke belang van de LAN.

Kerstjens

Witte

Wesseling

Tijdens de LAN ledenvergadering van 26 september jl. is prof. dr. Huib Kerstjens afgetreden als
bestuurslid vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van zes jaar (twee termijnen
van ieder drie jaar). Guusje ter Horst (voorzitter LAN) bedankte Kerstjens namens alle leden
van de LAN hartelijk voor zijn grote kundigheid en langdurige betrokkenheid en inzet. Gelukkig
blijft Kerstjens actief: namelijk als covoorzitter van het LAN project “landelijk transmuraal
zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname”.
Hendrien Witte is (op voordracht van de Longfonds patiëntenvereniging) herbenoemd als LAN
bestuurslid en prof. dr. Geertjan Wesseling is (op voordracht van de Nederlandse Vereniging
van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) benoemd als LAN bestuurslid. De LAN is verheugd
dat Hendrien Witte en Geertjan Wesseling zich blijven inzetten voor het bereiken van de doelen
van de alliantie: betere preventie en zorg voor de één miljoen mensen met een longziekte in
Nederland.

Het LAN bestuur heeft nu de volgende samenstelling: dr. Guusje ter Horst (voorzitter), dr. AnjaVaessen-Verberne (penningmeester), Rita Dobbelaar MANP, drs. Regien Kietvits, dr. Alex van ’t
Hul, drs. Tense Maats, Hendrien Witte, prof. dr. Geertjan Wesseling.
5. Optimale prikkelstructuur voor minder ziekenhuisopnamedagen COPD?
Longaanvallen veroorzaken veel leed, ziekenhuisopnames en kosten. In het kader van het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten heeft de LAN de ambitie 25% minder
ziekenhuisopnamedagen voor COPD longaanvallen te realiseren. Hiertoe wordt het “landelijk
transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” opgesteld, dat focust op betere
zorg tijdens en na de ziekenhuisopname en op patiënten met (een grote kans op) heropnames.
Op 19 september jl. is tijdens een invitational conference van de Long Alliantie Nederland
gesproken over de huidige bekostigingsstructuur en –prikkels voor het reduceren van het aantal
ziekenhuisopnames.

De conclusie is dat de huidige structuur geen positieve bijdrage levert aan minder
ziekenhuisopnamedagen. Om minder (her)opnames te bereiken is intensievere zorg (zowel in
het ziekenhuis als in de eerste lijn) nodig, maar dit levert ziekenhuizen financieel minder
inkomsten op. Dit is geïllustreerd door de IJsselmeerziekenhuizen, dat dankzij een succesvol
zorgpad minder ziekenhuisopnames en betere kwaliteit van leven van COPD patiënten weet te
bereiken maar tegelijk structureel minder financiële inkomsten heeft
Ziekenhuizen hebben vastgestelde budgetten die nauwelijks groeien. De toenemende zorgvraag
dwingt ziekenhuizen ‘vanzelf’ te werken aan minder ziekenhuisopnames en kortere opnames.
Echter: een positieve prikkel voor ziekenhuizen wordt als kansrijker gezien om minder
ziekenhuisopnames te bereiken. Daarom is ingegaan op:
-

-

Andere / nieuwe vormen van contracteren die in het buitenland worden toegepast en zijn
uitgewerkt in het recent uitgebrachte VEROZ rapport “meer zorgrendement per euro vereist
contractinnovatie”. Hierbij gaat het onder meer om shared saving en tripple aim modellen.
Experimentele contractinnovaties die op dit moment in Nederland worden uitgetest (zowel
bij COPD als andere zorg), met name in de provincie Friesland.
Contractinnovatie binnen de huidige systematiek, bijvoorbeeld door meerjarige contracten af
te sluiten in plaats van de huidige eenjarige contracten.

Bij het invoeren van nieuwe contractvormen zijn vooraf goede afspraken nodig over welke
patiënten worden geïncludeerd en welke uitkomsten moeten verbeteren op het niveau van
individuele patiënt en het collectief. Het risico bij nieuwe contractvormen is dat ook daar (soms
na enige tijd) sprake blijkt van perverse prikkels, daarom is het raadzaam om deze
contractvormen eerst goed in pilotregio’s te testen.
Het is van belang ervaringen met andere prikkels / contractvormen systematisch te benutten
voor het “landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname”. Hiertoe
wordt binnen de LAN een werkgroep ingesteld. Uiteindelijk is landelijke opschaling van een
goedwerkende prikkelstructuur noodzakelijk om de ambitieuze doelstelling van 25% minder
ziekenhuisopnamedagen COPD te bereiken. En te zorgen voor minder leed bij COPD patiënten
en hun naasten.
6. De dokter vindt de weg: regionale astma en COPD scholingen
Nieuwe ontwikkelingen voor de behandeling van astma en COPD blijven elkaar opvolgen. Dat is
goed nieuws voor astma en COPD patiënten, maar voor zorgverleners is het steeds moeilijker
de juiste weg te vinden binnen alle behandelroutes. Om te helpen een goede route te vinden in
de behandelopties wordt een groot aantal regionale scholingen georganiseerd. Tijdens deze
nascholing worden de behandelmogelijkheden voor astma en COPD op een rijtje gezet. Aan de
hand van casuïstiek worden vervolgens de voor en nadelen besproken. De cursus wordt
gegeven door een huisarts en een longarts en zal op meerdere locaties in het land plaatsvinden
in de maanden oktober, november en december 2014.

COPD scholingen

Astma scholingen

Meer informatie over de astma cursussen vindt u HIER en meer informatie over COPD cursussen
vindt u HIER.

7.

Adembenemend: Tweedaagse nascholing voor koppels huisartsen en
praktijkondersteuners

Op 29 en 30 januari 2015 vindt de nascholing ‘Adembenemend’ plaats in Papendal te Arnhem.
Deze tweedaagse cursus biedt adembenemend veel praktische informatie en vaardigheden om
de astma/COPD-zorg in de praktijk te bevorderen en aan te passen aan de nieuwe inzichten.
Tijdens deze jubileumeditie heeft de CAHAG een speciale gast uitgenodigd, longarts Tineke
Renkema, die in een plenaire sessie zal vertellen over haar ervaringen als expeditielid naar de
Mount Everest. Ze maakt hierbij een vertaalslag naar de praktijk van alledag. U kunt zich als
koppel huisarts – POH/PVK inschrijven. Accreditatie is aangevraagd voor 11 uur bij het NHG, de
NVvPO en kwaliteitsregister V&VN. Voor meer informatie en een uitgebreide beschrijving van de
workshops zie www.cahag.nl
8. De NRS organiseert het Young Invesigator Symposium
Op vrijdag 14 november vindt het zesde Young Investigator Symposium van de NRS plaats.
Het ochtendprogramma bestaat uit een reeks uiteenlopende lezingen van een viertal
internationale experts over het thema van dit jaar ‘Hypoxia and lung diseases’. In de middag
zijn er workshops waarin jonge onderzoekers getraind worden hun studieresultaten te
presenteren aan de experts en collega onderzoekers. De beste presentatie zal beloond worden
met een prijs. Voor de meer ervaren onderzoekers is er een workshop omtrent het schrijven
van subsidie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. De middag wordt afgesloten met een
pro-con debat over de rol van zuurstoftekort bij het ontstaan van skeletspierdysfunctie bij
COPD’.
Het symposium vindt plaats in CASA400 in Amsterdam. Inschrijven en meer informatie via:
http://www.nrs-science.nl/nrs-meetings/nrs-6th-young-investigator-symposium/\
9.
Belastingdienst: ANBI status voor de Long Alliantie Nederland
De Belastingdienst heeft de Long Alliantie Nederland de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) verleend. De Long Alliantie Nederland streeft naar het versterken van
preventie en zorg voor de één miljoen mensen in Nederland met een longziekte. En de LAN doet
dit zonder financieel winstoogmerk. Doordat de Long Alliantie Nederland de ANBI status heeft
gekregen kunnen geld- en subsidiegevers doneren aan de LAN, zonder dat belasting hoeft te
worden betaald.

10. Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van longen
en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

Meer informatie

Meerdere data 2014

Wetenschappelijke congressen:
website NRS

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data 2014

NVLA scholing

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data 2014

Diverse symposia en congressen
op het gebied van Longzorg

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data 2014

Diverse nascholingen op het gebied
van Longzorg

Voor meer informatie, klik HIER

Oktober, november,
december 2014

Regionale avondcursus astma en
COPD

Meer informatie over de astma
cursussen vindt u HIER en meer
informatie over COPD cursussen
vindt u HIER.

Najaar 2014

Xpert-cursus Longziekten;
verdiepingscursus voor de ervaren
PVK/POH. Ontwikkeld door de
V&VN PVK/POH i.s.m. de CAHAG
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Noord Assen
ERS Highlights

Voor meer informatie, klik HIER

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Midden
-Breukelen
V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholingen – najaar Zuid Breda
Young Investigator Symposium
2014, namens de Nederlands
Respiratory Society

www.healthinvestment.nl

11 december 2014

Big5 Lustrumcongres

www.healthinvestment.nl

18 december 2014

12e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

19 december 2014

LAN Ledenvergadering

www.davosschool.nl

11-15 januari 2015

WinterKlas, kinderartsencursus, Davos
(Zwitserland)

www.davosschool.nl

15 januari 2015

8ste CAHAG Conferentie

www.cahagconferentie.nl

29 en 30 januari
2015

Adembenemend: Tweedaagse
nascholing voor koppels huisartsen
en praktijkondersteuners

www.cahag.nl

22 oktober 2014

29 oktober 2013
5 november 2014

13 november 2014

14 november 2014

www.healthinvestment.nl

www.healthinvestment.nl

www.healthinvestment.nl

Voor meer informatie, zie:
- Uitnodiging
- Flyer

31 januari – 4
februari 2015

DERMasterclass, vierdaagse
toptraining voor de dermatoloog.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

4-7 maart 2015

Hoogtestage in de KNO, een neusje
voor allergie. Cursus voor KNO
artsen, KNO i.o. en allergologen.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

11-14 maart 2015

Longverpleegkundigensymposium
Astma on Top. Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

15-18 maart 2015

Op de Hoogte van Astma,
Longartsensymposium voor
longartsen en longartsen i.o.
Davos, Zwitserland

www.davosschool.nl

25-28 maart 2015

Chronische obstructieve
longziekten in de praktijk,
huisartsencursus. Davos,
Zwitserland

www.davosschool.nl

Dinsdag 21 en
woensdag 22 april

Longdagen 2015

www.longdagen.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 nijdeken@longalliantie.nl.

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 Long Alliantie Nederland:
- Longcentra Nederland;
- Longfonds patiëntenvereniging (Longfonds);
- Longfonds stichting (longfonds);
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);

-

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
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)
V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

Bedrijfsleden:
- Achmea (Achmea);
- Almirall (Almirall);
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care)
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Medidis (Medidis);
- 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. Aanmelden voor 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 - 421 84 18.

