EXTRA

Veel belangstelling Tweede Kamer voor
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

Dinsdag 23 oktober jl. heeft de Vaste Kamercommissie VWS gesproken over het Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL). Als ook de overheid zijn verantwoordelijkheid
neemt, moet het lukken de doelen van het NACL te bereiken: verbetering van preventie en zorg
voor longpatiënten, meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie, zodat de (long)zorg
betaalbaar blijft en de druk afneemt op economie en overheidsfinanciën.
De petitie van de LAN werd in ontvangst genomen door de Tweede Kamerleden (op de foto v.l.n.r.)
Pia Dijkstra (D66), Ton Elias, voorzitter Vaste Kamercommissie VWS (VVD), Reinette Klever (PVV),
Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester (PvdA), Renske Leijten (SP), Anne Mulder (VVD) en Vera
Bergkamp (D66).
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Een trendbreuk is noodzakelijk in de aanpak van chronische longziekten: ruim één miljoen Nederlanders
heeft een chronische longziekte. Dat zorgt voor veel ziektelast, leed, sterfte, zorgkosten en arbeidsverzuim.
Als we niets doen wordt het probleem groter en erger. Het NACL moet zorgen voor deze trendbreuk. Het
NACL is opgesteld door de lidorganisaties van de Long Alliantie Nederland en moet eind dit jaar van start
gaan met een looptijd van vijf jaar.

Tijdens de bijeenkomst was er veel belangstelling van de Tweede Kamerleden voor het NACL, dat door het
hele longenveld wordt gedragen. Gesproken is over de inhoud van het programma en de rol van de overheid
om samen met het veld te zorgen voor de trendbreuk in de aanpak van chronische longziekten.
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Het NACL kan alleen een succes worden als alle bij longziekten betrokken organisaties hun
verantwoordelijkheid nemen. Organisaties in het longenveld staan massaal achter het NACL. Als ook de
overheid zijn verantwoordelijkheid neemt: moet het lukken om samen een groot succes te maken van het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten.
Meer informatie over het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten en de petitie aanbieding is HIER
te vinden.
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.
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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;
- Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling Praktijkverpleegkundigen en
Praktijkondersteuners (praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners);
- Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
- Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).
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);
- Merck Sharp en Dohme (MSD);
- 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.
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.

4

5

