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1. Long Alliantie Nederland bepaalt koers komende jaren
De Long Alliantie Nederland is een vereniging met de
ledenvergadering als het hoogste besluitvormende orgaan. Op 11
december jl. heeft de ledenvergadering van de LAN de koers van de
LAN voor de komende jaren bepaald, dit door vaststelling van het
beleidsplan 2010-2012.
De LAN kiest een brede insteek door zich te richten op alle
chronische longaandoeningen en een breed werkterrein bestaande
uit: collectieve preventie, individuele preventie en zorg, en kennis en
inzicht. Hierbij is het van belang de synergie en samenwerking
tussen de leden van de LAN en met externe partijen te versterken.
Samenwerking moet het bereiken van doelen dichterbij brengen die
zonder deze samenwerking niet of minder snel worden bereikt.
In het jaar 2010 richt de LAN zich onder meer op het ontwerp van
een Nationaal Actieprogramma COPD mede om de Zorgstandaard
COPD zo goed mogelijk te implementeren en het hoofd te bieden aan
de grote groei van het aantal COPD patiënten, het verkennen van de
gevolgen van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars en (bij
beschikbaarheid van externe financiering) het ontwikkelen van de
Zorgstandaard Astma.
Zodra het LAN beleidsplan 2010-2012 als publicatie beschikbaar is,
wordt u hierover geïnformeerd via het LAN Nieuwsbericht en de LAN
website.
2. Zware versterking van de Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland is verheugd dat Astra Zeneca, Chiesi
Pharmaceuticals, Mediq, Merck Sharp en Dohme, Novartis, Nycomed
en Teva Pharma Nederland de LAN versterken als bedrijfslid.
De LAN is van mening dat alle stakeholders in de gelegenheid
moeten zijn te participeren in de activiteiten van de LAN en daaraan
bij te dragen. Bedrijven met diensten of producten die relevant zijn
voor mensen met chronische longaandoeningen behoren tot die
stakeholders en vormen een versterking van de alliantie. Daarom
heeft de ledenvergadering van de LAN op 11 december jl. besloten
tot de toetreding van deze bedrijven.
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Om de onafhankelijkheid in de beleidsbepaling van de LAN te
waarborgen van bijzondere beïnvloeding van bedrijfsleden, is in de
statuten van de LAN bepaald dat bedrijfsleden mogen participeren in
activiteiten van de LAN en expertise mogen inbrengen, maar geen
stemrecht hebben in (leden) vergaderingen. Alleen “gewone” leden
van de LAN hebben stemrecht.
3. Astma meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen
Het CBS heeft het rapport Gezondheid en zorg 2009 uitgebracht. Uit
het rapport komt naar voren dat astma de meest voorkomende
chronische aandoening is bij kinderen onder de 14 jaar. Verder blijkt
dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking een chronische
ziekte heeft en dat chronische ziektes vaak tegelijk met elkaar
voorkomen. Chronische gewrichtsontstekingen, beroerte,
hartaandoeningen en vernauwing van de bloedvaten zijn ziektes die
het meeste voorkomen in combinatie met andere ziektes. Acht
procent van de Nederlandse bevolking heeft een chronische
longaandoening. COPD en Astma zijn de meest voorkomende
chronische longaandoeningen. Het CBS rapport kunt u HIER vinden.
4. Brits Nationaal Actieprogramma COPD in ontwikkeling
Veel Europese landen ontwikkelen een Nationale Actieprogramma
COPD, omdat COPD een van de meest dodelijke ziektes is die onder
andere zorgt voor grote vermindering van de kwaliteit van leven
arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid. De WHO roept landen
daarom op een Nationaal Actieprogramma COPD te starten voor
effectieve en samenhangende bestrijding.
De Britse regering is bezig met het ontwikkelen van een Nationaal
Actieprogramma COPD. Op dit moment worden maatschappelijke
partijen geconsulteerd over de inhoud van het programma.
Belangrijke onderdelen hierin zijn dat de behoefte van patiënten
centraal staan en dat het programma realistisch is over de
mogelijkheden van de National Health Service (NHS) en andere
betrokken partijen. Het plan wordt ontwikkeld voor het verbeteren
van kwaliteit, toegankelijk maken van COPD diensten en
verminderen van de gezondheidskosten. Onderwerpen die
waarschijnlijk onderdeel uitmaken van het programma zijn:
ontwikkelen van een strategie voor identificeren van onder- en
misdiagnose, nauwkeurigere diagnostiek, ontwikkelen van een
chronic care model voor proactief management van COPD, opzetten
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van klinische netwerken, optimaliseren van zorg, inzetten op
innovatieve technologie voor het leveren en monitoren van zorg en
verbeterde ondersteuning aan patiënten en verzorgers.
Net als in Groot-Brittannië neemt ook in Nederland het aantal COPD
patiënten de komende jaren fors toe, in Nederland van 300.000 nu
naar 500.000 in 2025. Nederland heeft nog geen Nationaal
Actieprogramma COPD. De Long Alliantie Nederland gaat zich
inzetten voor het tot stand komen van een Nationaal
Actieprogramma COPD. Meer informatie over Nationale
Actieprogramma’s voor COPD vindt u HIER.
5. Zorgmodule “stoppen met roken” gereed
Het Partnership Stoppen met Roken heeft de zorgmodule stoppen
met roken ontwikkeld. Deze zorgmodule is van belang bij de
behandeling van diverse aandoeningen (waaronder COPD). Deze
zorgmodule de eerste generieke zorgmodule, zoals deze door het
Coördinatieplatform Zorgstandaarden worden gedefinieerd. Naast
generieke zorgmodules zijn er ook ziekte specifieke zorgmodules.
De zorgmodule “stoppen met roken” is HIER te vinden.
6. RIVM pleit voor beperken smaakstoffen in sigaret
Het RIVM heeft onderzocht dat jongeren in 70% van de gevallen
kiezen voor een sigarettenmerk vanwege de smaak en de kostprijs.
De natuurlijke of kunstmatige toegevoegde smaakstoffen spelen een
rol bij deze keuze. Het RIVM heeft het onderzoeksrapport
aangeboden aan Minister Rouvoet voor Jeugd en gezin, met het
pleidooi om strengere regels op te stellen. Minister Rouvoet neemt
dit pleidooi (vooralsnog) niet over en doet een appèl op de
tabaksindustrie hiermee te stoppen. Rouvoet noemt de toevoeging
van stoffen een onverantwoorde manier om jongeren aan het roken
te krijgen. Het RIVM onderzoek is HIER te vinden.
7. Vaccin in ontwikkeling tegen rookverslaving
GlaxoSmithKline (GSK) investeert in het Amerikaanse bedrijf Nabi
Pharmaceuticals, dat een vaccin tegen rookverslaving ontwikkelt. Het
vaccin dient te voorkomen dat nicotine via het bloed kan doordringen
tot het brein, waar roken als genot wordt ervaren. De eerste
bevindingen zijn positief. Het aantal mensen dat binnen 6 maanden
weer rookt halveerde in vergelijking met een placebo.
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8. Huisartsen pleiten voor geleidelijk invoeren Elektronisch
Patiëntendossier (EPD)
Huisartsenverenigingen LHV, NHG en VHN zijn voor geleidelijk
regionaal invoeren van het Elektronisch Patiëntendossier. Zij
onderschrijven het belang van het onderling uitwisselen van
gegevens voor patiëntenzorg en pleiten voor een langzame invoering
van regionaal beschikbare patiëntendossier. Bij invoering dient
aandacht uit te gaan naar veilige uitwisseling en betrouwbaarheid
van gegevens, dat systemen en gebruikers op hun taak zijn
berekend en ervaringen in de praktijk de snelheid van de invoering
dienen te bepalen.
9. Long Alliantie Nederland organiseert ledenraadpleging
over het Voorstel voor de Zorgstandaard COPD
In het kader van het autorisatieproces van de Zorgstandaard COPD
organiseert de Long Alliantie Nederland op woensdag 20 januari a.s.
een ledenraadpleging. Tijdens deze ledenraadpleging presenteert de
werkgroep het voorstel voor de Zorgstandaard COPD. De leden van
de LAN kunnen vervolgens vragen stellen en de discussie aangaan.
Tot eind januari kan worden gereageerd op het voorstel voor de
Zorgstandaard COPD. In februari worden de reacties van de
lidorganisaties verwerkt en daarna start de accorderingsfase. Zodra
alle gewone LAN leden akkoord hebben gegeven, is het
autorisatieproces afgerond en de Zorgstandaard COPD definitief
gereed. Dan wordt de Zorgstandaard COPD beschikbaar gesteld aan
alle belanghebbenden, met een aparte versie voor patiënten.
Per lidorganisatie van de LAN kunnen tenminste vijf mensen
deelnemen aan de ledenraadpleging op 20 januari. De uitnodiging
voor deze bijeenkomst is inmiddels verstuurd aan de hoofdbesturen
en afgevaardigden van de lidorganisaties. Voor meer informatie over
deze ledenraadpleging kunt u contact opnemen met Petra van
Ravenhorst, secretaresse LAN: ravenhorst@longalliantie.nl
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10.Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en
bijeenkomsten op het gebied van longen en gerelateerde
onderwerpen.
20 januari

LAN ledenraadpleging

www.longalliantie.nl

Voorstel Zorgstandaard
COPD
21-22 januari

Cursus Adembenemend

www.nhg.artsennet.nl

2010
28 januari

Innovatie Platform COPD

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 ravenhorst@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, te weten:
- Astma Fonds Longpatiëntenvereniging;
- Vereniging Nederland-Davos;
- Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG)
namens het Nederlandse Huisartsen Genootschap (LHG) en de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en
Tuberculose (NVALT);
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
- V&VN, afdeling Longverpleegkundigen;
- V&VN, afdeling Praktijkverpleegkundigen en
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;
- Astma Fonds Longstichting;
- Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);

6

- Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn;
(buitengewoon lid)
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers; (buitengewoon lid)
- Astra Zeneca; (bedrijfslid)
- Chiesi Pharmaceuticals; (bedrijfslid)
- GlaxoSmithKline; (bedrijfslid)
- Mediq; (bedrijfslid)
- Merck Sharp en Dohme; (bedrijfslid)
- Novartis; (bedrijfslid)
- Nycomed; (bedrijfslid)
- Teva Pharma Nederland. (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

-

bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met

sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen;
chronische longaandoeningen.
12. Meer informatie over deze nieuwsbrief
Deze maandelijkse digitale nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren
over de Long Alliantie Nederland. Geadresseerden zijn leden en
relaties van de LAN en andere belangstellenden.
Als u zich wilt opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief, of als
meer personen binnen uw organisatie deze nieuwsbrief willen
ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan Petra van Ravenhorst:
ravenhorst@longalliantie.nl.

Vrolijk kerstfeest en een voorspoedig 2010

Het bestuur en bureau van de Long Alliantie
Nederland wensen u een vrolijk kerstfeest
en een voorspoedig 2010!
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