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1. Long Alliantie Nederland luidt de gong op Wereld Astma Dag
De Long Alliantie Nederland heeft op 7 mei jl. de AEX effectenbeurs geopend in
Amsterdam. Met een ferme slag op de gong opende LAN voorzitter Guusje ter Horst de
handelsdag. De opening van de beurs vond plaats in het kader van Wereld Astma Dag.

Met het luiden van de gong symboliseert de LAN de strijd voor betere preventie en zorg
voor de één miljoen mensen in Nederland met een longziekte, waarvan ruim 500.000
mensen met astma. De persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van
longziekten is groot. Jaarlijks sterven in Nederland 34.000 mensen door longziekten, de
zorgkosten zijn € 2,6 miljard en de arbeidsverzuimkosten € 1 miljard. Een gerichte
aanpak leidt tot minder longpatiënten, minder leed, minder sterfte, lagere zorgkosten en
lagere arbeidsverzuimkosten. De Long Alliantie Nederland wil dat bereiken met het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten dat wordt uitgevoerd zodra voldoende
financiële steun is gevonden. Het filmpje van de opening van de AEX is HIER te vinden.
2. Achmea presenteert selectief inkoopbeleid COPD
Zorgverzekeraar Achmea heeft zijn inkoopbeleid medisch specialistische zorg 2014
vastgesteld. Bij de zorginkoop wordt rekening gehouden met generieke, thematische en
aandoeningsspecifieke zaken. Bij het generieke inkoopbeleid staan patiëntenervaringen,
patiëntenveiligheid en transparantie centraal. Bij de thematische aanpak neemt onder
meer de eerstelijnsdiagnostiek een belangrijke rol in.
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Op terreinen waar de gewenste kwaliteit van de geleverde zorg en/of de gewenste
doelmatigheid voor verbetering vatbaar is, gaat Achmea selectief inkopen. COPD is een
van de gebieden waar dat gaat gebeuren. Bij COPD wordt prioriteit gegeven aan
substitutie: verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Achmea wil samen met
partners de zorg voor COPD verbeteren en beter op elkaar laten aansluiten en vindt dat
‘goede’ (initiële) diagnostiek en vervolgbehandeling hierbij essentiële aandachtspunten
zijn. De behandeling dient zoveel mogelijk plaats te vinden in ketens.
Achmea stelt zich voor om de komende jaren met partners een compleet pakket aan
kwalitatief goede, veilige, betrouwbare en naadloos op elkaar aansluitende zorg bij COPD
te leveren. Voor de contractering 2014 gaat Achmea in gesprek met zorgaanbieders
over:
-

Implementatie van de Landelijke Transmurale Standaard;
Verbetering van initiële diagnostiek;
De te registreren gegevens;
De door Achmea ontwikkelde benchmark (gerelateerd aan behandeling in de
eerste lijn).

Tijdens de ledenvergadering van de LAN op 31 mei aanstaande presenteert Achmea zijn
COPD inkoopbeleid en vindt er een interactieve gedachtewisseling plaats over dit beleid.
De LAN benut graag zijn platformfunctie zodat belangrijke onderwerpen in de longzorg
worden besproken met alle betrokkenen.
3. Long Alliantie Nederland organiseert knelpuntoverleg medicinale zuurstof
Circa 25.000 chronische longpatiënten zijn voor hun dagelijks functioneren letterlijk
afhankelijk van zuurstof. De LAN wil bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke
en doelmatige zuurstofvoorziening voor deze kwetsbare groep longpatiënten.
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Op 29 april jl. vond het eerste “ LAN knelpuntoverleg medicinale zuurstof” plaats. Tijdens
dit overleg is gesproken over mogelijkheden om de zorg voor mensen die afhankelijk zijn
van medicinale zuurstof te verbeteren. Aan het overleg hebben 15 organisaties
deelgenomen: patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars,
zuurstofleveranciers en koepelorganisaties.

Het was een goed overleg waarin te voren geïnventariseerde knelpunten zijn besproken.
Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van deze knelpunten. Ontworpen worden
landelijke formulieren voor het aanvragen, wijzigen en stoppen van zuurstof en de
terugkoppeling naar de voorschrijver. Voorts gaat gewerkt worden aan het verbeteren
van de informatievoorziening voor patiënten en het vergroten van de transparantie in de
keuze van zuurstofsystemen. Ook wordt nagedacht over het versterken van de evaluatie
van zuurstoftherapie zes weken na de start. In het najaar vindt het volgende
knelpuntoverleg medicinale zuurstof plaats, waarin de uitgewerkte voorstellen worden
vastgesteld.
4. LAN presenteert boek ‘Longziekten – Feiten en cijfers 2013’
De Long Alliantie Nederland heeft het boek “Longziekten feiten en cijfers 2013”
uitgebracht. Uit het boek komt naar voren 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.
Het boek Longziekten feiten en cijfers 2013 beschrijft de tien meest voorkomende
longziekten in Nederland. Astma, COPD, longkanker, longontsteking, TBC, Cystic Fibrosis,
slaapapneu, interstitiële- en vasculaire longziekten en mesothelioom. Per ziekte wordt
ingegaan op de kenmerken, oorzaken en beloop, patiëntenaantallen, sterfte, kosten en
trends. In 2008 werd het boek “Longziekten feiten en cijfers 2008” uitgebracht. De
afgelopen vijf jaar laten een stijging zien van patiëntenaantallen, sterfte en zorgkosten.
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De Long Alliantie Nederland dankt de tien vooraanstaande longartsen die als referent elk
een hoofdstuk van het boek hebben geschreven; Irmy Caspers MPH en dr. Jaap Klein
(longarts) voor dataverzameling, samenstelling en coördinatie; Marten Doper voor tekst;
Microwebedu voor vormgeving en AstraZeneca, Novartis en Teva Nederland voor de
financiële ondersteuning. Het boek is HIER te downloaden en HIER te bestellen.
5. Uitstel introductie Foster NEXThaler in Nederland
In april van dit jaar zou de Foster® NEXThaler® (beclometason/formoterol 100/6
mcg/dosis, inhalatiepoeder) in Nederland worden gelanceerd. Dit wordt echter tot nadere
orde uitgesteld. De reden hiervoor is dat de productiecapaciteit volledig wordt benut door
de vraag naar dit product in Duitsland. De patiënten in Nederland die inmiddels de Foster
NEXThaler gebruiken, kunnen deze behandeling voortzetten. Meer informatie is HIER te
vinden. Voor vragen en nadere informatie kan contact worden opgenomen met
info.nl@chiesi.com
6. 3e Zeister Longsymposium 2013 in het teken van de ECLIPSE studie
Op donderdag 13 juni a.s. organiseert GlaxoSmithKline in samenwerking met CIRO + en
met de voorzitters prof. dr. P.E. Postmus en prof. dr. H.A.M. Kerstjens het 3eZeister
Longsymposium: “ECLIPSE, current and future perspectives”. Dit jaar staat het
symposium dus in het teken van de ECLIPSE studie.
De ECLIPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate
Endpoints) studie is een non interventie, observationele studie in COPD patiënten. De
drie jaar durende studie is inmiddels afgerond. Echter, de ECLIPSE gaat door, er volgt
een vijf jaar follow up en een aantal onderzoekscentra doet mee aan de ECLIPSE
extensie studie, waaronder ook prof. dr. E. F.M. Wouters, CIRO + te Horn.
De ECLIPSE studie is opgezet om beter begrip te krijgen over de ziekte COPD, en om
behandelingsmogelijkheden te ontwikkelen die alle aspecten van de ziekte
(spierdysfunctie, hypersecretie, emfyseem, dyspneu en hoest) benaderen. Hiervoor is
een betere karakterisatie van COPD nodig. Daarnaast worden er biomarkers
geïdentificeerd die inzicht geven in de progressie van de ziekte. Presentaties worden
verzorgd door nationale en internationale topsprekers. Het programma is HIER te vinden.
Inschrijven kan HIER.

5

7. Aircademy organiseert interactieve respiratoire nascholing
Astma heeft in de diverse gelederen van de zorg op verschillende manieren de aandacht.
Dit heeft veelal te maken met de diversiteit in zorgverleners die betrokken zijn bij de
behandeling van patiënten met astma. Er is een aantal onderwerpen die in de huidige
tijdsgeest steeds frequenter vragen om toelichting, discussie en vergroting van de
kennis.
Op woensdag 19 juni 2013 organiseert de AirCademy een respiratoire nascholing
(geaccrediteerd) in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle onder voorzitterschap van prof.
dr. Richard Dekhuijzen. Op het programma staan vijf interactieve workshops over de
Zorgstandaarden astma, diagnosestelling astma en COPD, therapietrouw, astma
monitoring, en inhalatietechnologie.
AirCademy is bedoeld om op een zeer praktijkgerichte wijze de kennis en kunde rond
astma te vergroten bij huisartsen, longverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De
verschillende terreinen en aandachtsgebieden in de huidige astma zorg zijn hiervoor in
een aantal interactieve workshops ondergebracht. Hierdoor ontstaat een diepgaand en
breed georiënteerd curriculum dat met name gericht is op het vergroten van de kennis in
de dagelijkse praktijk. De AirCademy wordt georganiseerd door Mundipharma, De
nascholing heeft een interactieve opzet en zal worden gevoed door specialisten in het
vakgebied omtrent de gekozen workshop. Het geheel zal een levendig en vooral praktisch
karakter krijgen. Meer informatie over de nascholing is te vinden op:
http://www.mundipharma.nl/over-ons/nascholing/aircademy.
8. CVZ Pakketscan COPD bijna afgerond
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) werkt aan de pakketscan COPD. Het CVZ 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.
Eind 2011 is het CVZ begonnen met het doorlichtingsonderzoek naar COPD: de
“pakketscan COPD”. In deze pakketscan COPD wordt een analyse gemaakt van de
gevraagde, aangeboden en verzekerde COPD zorg en de discrepanties daartussen:
zogeheten “pakketkwesties”. Door het CVZ is een groot aantal pakketkwesties
opgespoord en uitgewerkt. In 2012 organiseerde de LAN een speciale expertbijeenkomst
met het CVZ over de pakketscan.
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Op maandag 17 mei jl. besprak de CVZ Adviescommissie Pakket de Pakketscan COPD.
Naar verwachting wordt de pakketscan COPD in juni vastgesteld door de Raad van
Bestuur van het CVZ. Daarna volgt publicatie en aanbieding aan de Minister van VWS. De
nog niet vastgestelde COPD pakketscan is HIER te vinden.
Tijdens de ledenvergadering van de Long Alliantie Nederland op 31 mei aanstaande
presenteert het CVZ de belangrijkste bevindingen uit de pakketscan COPD.
9. 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

16 datums:
tussen 24
april en

Astmabehandeling anno 2013, de astma
zorgstandaard in uw praktijk, wat te doen
bij moeilijk behandelbaar astma? (zie
nieuwsitem 9)

Voor data en locaties:
www.healthinvestment.nl

HIER

31 mei

Breathless kennissymposium over zuurstof
en toediening van zuurstof
Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

4 juni

V&VN ledendag

www.healthinvestment.nl

13 juni

3e Zeister Longsymposium 2013

HIER

19 juni

AirCademy respiratoire nascholing

HIER

5 september

3e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

19 september

HIER

19 september

Jaarcongres V&VN
Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners
V&VN Regiobijscholing Noord, Assen

26 september

V&VN Regiobijscholing Oost, Ede

www.healthinvestment.nl

27 september

Ledenvergadering Long Alliantie Nederland

2 oktober
30 mei
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www.healthinvestment.nl

3 oktober

V&VN Regiobijscholing Zuid, Breda

www.healthinvestment.nl

10 oktober

V&VN Regiobijscholing West, Zaandam

www.healthinvestment.nl

11 december

11e V&VN Congres

www.healthinvestment.nl

13 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.
10. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op 31 mei 2013
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging op het gebied van longziekten
met de ledenvergadering als hoogste orgaan. Op vrijdag 31 mei aanstaande is er een
ledenvergadering. Op de agenda staan onder meer: de landelijke infrastructuur voor
eenduidige inhalatie instructie; resultaten van de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren
Zorgstandaard COPD; vaststellen van extra kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD;
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten; de jaarrekening 2012; de
samenstelling van het LAN bestuur; knelpunten in de zorg voor kinderen met astma; het
selectieve inkoopbeleid voor COPD van Achmea en de CVZ pakketscan COPD. de leden
van de Long Alliantie Nederland zijn allen van harte uitgenodigd. Nadere berichtgeving
over de besluiten van de ledenvergadering volgt in het volgende LAN nieuwsbericht.
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);
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-

-

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.
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