Uitgave 9, 30 september 2010
Graag informeren wij u over het volgende:
1. NIP, NVLA en STIVORO versterken Long Alliantie Nederland
2. Astma Fonds ontkracht fabels over astma met boek “feiten over astma”
3. Filmprijzen voor film over jongeren met Cystic Fibroses
4. Raad Volksgezondheid en Zorg adviseert over gezondheid in 2020
5. NIVEL presenteert monitor over eerstelijns samenwerking astma en COPD
6. Bijeenkomst “Stoppen met Roken” beantwoordt veel vragen
7. Grote opkomst Nationaal COPD congres op 14 oktober
8. Longen op de agenda
9. LAN spreekt over expertisecentra zeldzame longaandoeningen
10.

Bestuur Long Alliantie Nederland verandert van samenstelling

11.

Meer informatie over de Long Alliantie Nederland

12.

Meer informatie over dit nieuwsbericht

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,
drs. Emiel Rolink
beleidscoördinator
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1. NIP, NVLA en STIVORO versterken Long Alliantie Nederland
In Nederland zijn ruim één miljoen chronische longpatiënten. Binnen de Long Alliantie
Nederland (LAN) werken betrokken organisaties samen aan optimale preventie en zorg
voor deze mensen. Per september 2010 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de LAN:
de sector gezondheidszorg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),
de Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) en het expertisecentrum
voor tabakspreventie (STIVORO).
Psychologen hebben een belangrijke rol in de behandeling van patiënten die als gevolg
van de chronische longaandoeningen psychische klachten hebben. Longfunctieanalisten
spelen een belangrijke rol bij de diagnosestelling en behandeling van longpatiënten.
Zij beschikken over een ruim arsenaal van middelen om de longfuncties van patiënten
te meten en het effect van behandeling te monitoren. In bijna elk ziekenhuis in
Nederland werken longfunctieanalisten. Minder rokers zorgt voor minder longpatiënten.
STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie in Nederland en heeft als doel
de bevordering van de volksgezondheid door het structureel terugdringen van het roken
met de inzet van een breed arsenaal middelen en intermediairs.
De LAN is verheugd met de versterking van NIP, NVLA en STIVORO, hierdoor kunnen
preventie en zorg voor chronische longpatiënten verder verbeteren. Meer informatie is
HIER te vinden.
2. Astma Fonds ontkracht fabels over astma in boek “feiten over astma”
Het Astma Fonds komt met een gratis boek vol feiten over astma. Aan de orde komen
prikkels en medicijnen, school en werk, sport en leefstijl en ervaringen van patiënten.
Het boek is uitgebracht om de fabels rondom astma te ontkrachten. Veelal wordt
gedacht dat iedereen over astma heen groeit, of dat je het op latere leeftijd niet kunt
krijgen. De fabels zijn hardnekkig zegt prof. dr. Liesbeth Bel, Longarts bij het
Academisch Medisch Centrum. “Alleen al in onze praktijk zijn ruim 200 mensen die
astma op latere leeftijd kregen, en vaak is hun astma ernstiger.” De verklaring van de
fabel is dat bij de meeste astmapatiënten de ziekte op kinderleeftijd begint, en dat een
deel van hen in de puberteit minder last heeft. “Maar bij de helft van hen komt astma
weer terug op volwassen leeftijd”, zegt longarts Bel. Het boek ‘Piepend, hoesten,
benauwd – Feiten over astma’ kunt u gratis bestellen via tel. 0800 - 00 02.
3. Filmprijzen voor film over jongeren met Cystic Fibrosis
De Belgische film ‘Adem’ heeft filmprijzen gewonnen tijdens het internationale
filmfestival van Montréal. De film gaat over twee jongens met Cystic Fibrosis die heel
verschillend in het leven staan. De film die gaat over de keuzes die je maakt als je niet
lang te leven hebt en over wachten op donorlongen. Adem is geregisseerd door Hans
van Nuffel, die zelf Cystic Fibrosis heeft. Naast bekende Belgische acteurs is er een
bijrol voor Gijs Scholten van Aschat. De muziek is van Spinvis. Meer informatie over
‘Adem’ kunt u HIER vinden en informatie over de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
vindt u HIER.
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4. Raad Volksgezondheid en Zorg adviseert over gezondheid in 2020
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het rapport “Perspectief op
gezondheid 20/20” uitgebracht dat adviseert over de houdbaarheid van de
gezondheidszorg in Nederland. Naast een analyse van de huidige situatie bevat het
rapport twintig adviezen om de gezondheidszorg te verbeteren. De analyse geeft aan
dat de zorg voor grote uitdagingen staat door steeds grotere vraag naar zorg en
medisch technologische ontwikkelen, terwijl beschikbare financiële middelen en
menskracht tekort schieten. Het huidige zorgaanbod richt zich te veel op “zorg voor
ziekte” en te weinig op “gedrag en gezondheid”.
Voor het verbeteren van de houdbaarheid van de zorg doet de RVZ diverse adviezen:
-

Verklein de AWBZ door overheveling naar WMO en Zorgverzekeringswet.

-

Ga door met gereguleerde marktwerking in de Zorgverzekeringswet; met grotere
financiële prikkels voor zorgverzekeraars (geen onderlinge risicoverevening),
zorgverleners (minder vaste budgetten) en patiënten (meer eigen risico en betalen
voor ongezond gedrag).

-

Geef meer prikkels voor een gezonde levensstijl in de zorgverzekering door mensen
met een ongezonde leefstijl meer te laten betalen voor hun zorgverzekering en door
grotere kortingen te geven bij collectieve verzekeringen die meer activiteiten
ondernemen om de verzekerden gezond te houden.

-

Bestendig het basispakket door nieuwe behandelingen alleen op te nemen als oude
behandelingen uit het pakket worden genomen, en breidt het basispakket uit met
preventieprogramma’s, door meer zorg voor eigen rekening van de patiënt te laten
komen.

-

Richten een Kwaliteitsinstituut op dat richtlijnen opstelt en naleving afdwingt.

-

Zorg voor meer verantwoording en transparantie van zorgverleners naar patiënten.

-

Bevorder samenwerking tussen zorggroepen, specialisatie van ziekenhuizen en het
aantal specialisten dat in loondienst werkt.

-

Zorg voor een Kabinetsplan om het aantal rokers fors terug te dringen, omdat 13%
van de ziektelast in Nederland direct wordt veroorzaakt door tabaksgebruik en het
aantal rokers in Nederland met 29% hoger is dan het gemiddelde in de OESO landen
van 23%.
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Het nieuwe Kabinet zal een standpunt innemen over het rapporten van de RVZ. Het
rapport is HIER te vinden.
5. NIVEL presenteert monitor over eerstelijns samenwerking astma en COPD
Het NIVEL heeft een trend- en verdiepingsstudie uitgebracht naar multidisciplinaire
samenwerking binnen de eerste lijn, als vervolg op een eerdere studie uit 2007. De
studie focust op hoe de samenwerkingsverbanden er uit zien, in hoeverre er verschillen
in samenwerking zijn en op welke patiëntengroepen de samenwerking zich richt.
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat:
-

Tussen 2007 en 2009 het aantal samenwerkingscontracten van huisartsen met
andere eerstelijnszorgverleners met 5% is toegenomen tot 43% en het aantal
huisartsen dat met andere eerstelijnszorgverleners onder één dak werkt met 8% is
toegenomen tot 58%. Samenwerking vindt het meeste plaats met fysiotherapeuten,
apothekers, diëtisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

-

Als er samenwerking plaatsvindt dan richt deze zich in bijna alle gevallen op
diabetes. 55% van de samenwerkingsverbanden richt zich (ook) op astma en COPD,
33% op Cardiovasculair Risicomanagement en 21% op ouderenzorg.

-

Samenwerking richt zich meestal op chronische patiënten, in 30% van de praktijken
is er sprake van een vorm van patiëntenparticipatie bij deze samenwerking,
bijvoorbeeld in de vorm van een klachtencommissie of onderzoek naar
patiëntenervaring.

-

Belangrijke knelpunten bij de samenwerking zijn communicatie tussen
zorgverleners, moeilijkheden met declaraties, verschillende registratiesystemen en
de te kiezen organisatievorm.

Het volledige NIVEL onderzoek is HIER te vinden.
6. Bijeenkomst “Stoppen met Roken” beantwoordt veel vragen
Minister Klink heeft besloten stoppen-met-rokenprogramma’s op te nemen in de
basisverzekering. Deze programma’s bestaan uit een combinatie van gedragsmatige en
farmacologische ondersteuning van rokers. Vergoeding van stoppen met roken leidt tot
meer gebruik van (effectief bewezen) ondersteuning en daardoor succesvollere
stoppogingen. Het College voor Zorgverzekeringen schat dat het aantal stoppogingen
met 10% zal toenemen en dat ruim 50.000 mensen een extra stoppoging ondernemen.
Op initiatief van STIVORO en Zorgverzekeraars Nederland vond woensdag 1 september
de bijeenkomst ‘Stoppen met Roken’ plaats. Op 1 januari 2011 moeten
zorgverzekeraars stoppen-met-roken-behandelingen in hun polis hebben opgenomen.
Hoofdconclusie van de bijeenkomst is dat zorgverzekeraars veel ruimte krijgen bij de
zorginkoop van deze behandelingen. Aandachtspunt is dat ketenzorg voor diabetes en
COPD niet onder het eigen risico valt en de zorgmodule Stoppen met Roken wel, dat
zorgt voor extra declaraties. Meer informatie over de bijeenkomst is HIER te vinden en
meer informatie over de vergoeding van stoppen met roken is HIER te vinden.
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7. Grote opkomst Nationaal COPD congres op 14 oktober
Op 14 oktober a.s. is het Nationaal COPD ketencongres. Inmiddels hebben al ruim 200
mensen zich opgegeven. Dit congres wordt al voor de 4e keer georganiseerd en ook dit
jaar is het een veelbelovend programma dat ingaat op recente nationale en
internationale ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek van de geïntegreerde zorg bij
COPD patiënten. Uitwisseling vindt plaats over onderzoeksresultaten, innovatieve
projecten en ervaringen met bestaande en voorgenomen beleidsmaatregelen.
Op het programma staan onder meer presentaties van:
-

De Long Alliantie Nederland over de Zorgstandaard COPD

-

De Erasmus Universiteit over de kosteneffectiviteit van COPD ketenzorgprogramma’s

-

Het Roessingh R&D over innovatieve coaching van COPD patiënten

-

De CAHAG over multidisciplinaire samenwerking in de keten

-

Het Astma Fonds over de patiënt als coproducent van COPD zorg

-

Praktijkprojecten.

Het congres wordt georganiseerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht, in
samenwerking met het Astma Fonds, Long Alliantie Nederland en PICASSO voor COPD.
Aanmelden voor het congres is mogelijk, het aanmeldformulier 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.

Agenda 2010
Wanneer

Wat

Meer informatie

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)

www.cahag.nl/caspir

Praktische spirometrie voor de eerste lijn
1 oktober

NRS Young Investigators Symposium

http://www.nrs-science.nl

2 oktober

Landelijke ontmoetingsdag Alpha-1 Nederland

www.alpha-1.nl

6 oktober

Landelijk congres poh-ggz

www.lvg.org

7 oktober

Big 5 Congres

www.big5congres.nl

14 oktober

Wereld Spirometriedag

www.nvla.nl

14 oktober

e

4 Nationale Congres COPD

Zie item 7 van dit
nieuwsbericht

4 november

Vierde Nationaal Congres eerste lijn – penny

www.integradedcare.nl

wise, pound wise
10 november

CAHAG Netwerkdag

HIER meer informatie

17 november

Wereld COPD dag

HIER meer informatie

7 december

8e jaarlijkse actualiteitensymposium, de

www.healthinvestment.nl

verpleegkundige zorg bij COPD en Astma anno
2011
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15 december

Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg

17 december

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

www.integradedcare.nl

Agenda 2011
Wanneer

Wanneer

Meer informatie

3 en 4 februari

Cursus Adembenemend 2011

www.cahag.nl

10 februari

CAHAG Conferentie

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. LAN spreekt over expertisecentra zeldzame longaandoeningen
De Long Alliantie Nederland wil ook bij zeldzame chronische longziekten betere
preventie en zorg bevorderen. In dat kader vond op 10 september een bijeenkomst
plaats met de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen over expertisecentra bij zeldzame
ziekten en knelpunten bij minder frequent voorkomende chronische longziekten. Het
was een goede bijeenkomst met deelnemers vanuit lidorganisaties van de LAN en vanuit
andere betrokken organisaties.
Aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is dat de Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen eind 2010 advies uitbrengt aan de Minister van VWS over de
verdere ontwikkeling en bekostiging van expertisecentra in Nederland voor zeldzame
aandoeningen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken hoe expertisecentra op het gebied
van chronische longziekten kunnen functioneren. Uitgebreid is gesproken over wat een
expertisecentrum nu precies is en over de criteria die de Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen hanteert voor expertisecentra. Van belang daarbij is dat er ruimte
is voor maatwerk per zeldzame aandoening, omdat iedere aandoening verschillend is.
Zo is het voor de ene aandoening belangrijk om de diagnosestelling te concentreren,
terwijl het voor een andere aandoening juist belangrijk is om de behandeling te
concentreren. De uitkomst van de bijeenkomst wordt door de LAN gebruikt voor het
opstellen van een reactie die aan de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen zal worden
aangeboden.
De presentatie tijdens de bijeenkomst, het consultatiedocument van de Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen en de verkenning van de LAN naar zeldzame aandoeningen zijn
HIER te vinden.

10. Bestuur Long Alliantie Nederland verandert van samenstelling
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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 richten het bestuur zich op het
gezamenlijke belang van de LAN. Bij de oprichting van de LAN zijn afspraken gemaakt
over de samenstelling van het bestuur, daarom is tijdens de LAN ledenvergadering van
17 september jl. de samenstelling van het LAN bestuur veranderd.
De ledenvergadering van de LAN van 17 september jl. heeft besloten dat prof. dr. Johan
de Jongste en drs. Ingrid Vanderhoven toetreden tot het LAN bestuur. Zij zijn
voorgedragen door respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK) en de Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN). Walter van Litsenburg en
Philip van der Wees zijn afgetreden als bestuursleden. De LAN dankt de vertrekkende
bestuursleden voor hun inzet en betekenis voor de LAN en verwelkomt de nieuw
toegetreden bestuursleden.
Het LAN bestuur kent nu de volgende samenstelling: prof. dr. Reinout van Schilfgaarde
(voorzitter), prof. dr. Huib Kerstjens (secretaris), dr. Ruud Dessing (penningmeester),
Michael Rutgers MSc (algemeen bestuurslid), dr. Ivo Smeele (algemeen bestuurslid en
voorzitter van de LAN Adviescommissie Individuele Preventie en Zorg), prof. dr. Johan
de Jongste (algemeen bestuurslid) en drs. Ingrid Vanderhoven (algemeen bestuurslid).
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, te weten:
-

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;

7

-

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

-

Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).

Buitengewone leden:
-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);

-

Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG).

Bedrijfsleden:
-

AstraZeneca (AstraZeneca);

-

Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);

-

Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);

-

GlaxoSmithKline (GSK);

-

Mediq (Mediq);

-

Merck Sharp en Dohme (MSD);

-

Novartis (Novartis);

-

Nycomed (Nycomed);

-

Pfizer (Pfizer);

-

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. 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.

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