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1. Preventieve maatregelen redden zestienduizend levens per jaar
In de afgelopen veertig jaar zijn in de gezondheidszorg en verkeersveiligheid preventieve
maatregelen ingevoerd die jaarlijks zestienduizend levens redden. Er zijn in de afgelopen
decennia meer levens gered dan de onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in
eerste instantie hadden verwacht. Het grootste effect komt van de bestrijding van het
tabaksgebruik. Minder roken is goed voor een derde van de vermeden sterfgevallen.
Er is nog steeds winst te behalen “Nog steeds is de helft van het aantal ziekte- en
sterfgevallen in Nederland vermijdbaar” aldus prof. Johan Mackenbach. “Dat lukt alleen
als we blijven investeren in preventie en niet al ons geld aan genezing van ziekten
uitgeven.”
Het aantal levens dat wordt gered met het rookbeleid, kan nog verder toenemen door
een actiever rookbeleid. Uit de Europese Tobacco Control Scale komt naar voren dat
Nederland in Europa een middenmoter is bij de aanpak van roken. Verbetering is onder
meer mogelijk door de prijs van sigaretten fors te verhogen, meer geld uit te geven aan
informatiecampagnes en door versterking van het rookverbod op werkplekken en in de
horeca. Het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum “Successen van preventie” is
HIER te bestellen.
2. LAN start autorisatie Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD
De Long Alliantie Nederland heeft in 2010 de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze
zorgstandaard is echter niet volledig omdat de Kwaliteitsindicatoren nog ontbreken. In de
afgelopen periode is door een brede LAN werkgroep onder voorzitterschap van de heer
dr. G.J. Wesseling, longarts en mevrouw dr. J.E. Jacobs (IQ Healthcare) gewerkt aan de
Kwaliteitsindicatoren behorend bij de Zorgstandaard COPD.
Begin maart 2011 is de LAN de autorisatie van de Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard
COPD gestart. Het autorisatieproces bestaat uit een consultatiefase en een
accorderingsfase. Alle lidorganisaties van de LAN en een aantal andere organisaties
hebben het voorstel voor de Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard CODP inmiddels
ontvangen. In het kader van de consultatie vindt op 26 april 2011 een
consultatiebijeenkomst plaats over het ‘voorstel kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard
COPD’ voor alle lidorganisaties van de LAN en een aantal ander organisaties. Het is de
bedoeling voor de zomer het autorisatieproces af te ronden en daarmee de
Kwaliteitsindicatoren toe te voegen aan de Zorgstandaard COPD.
3. Aanrader: boek over Protocollaire COPD-Zorg
Het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Kenniscentrum Ketenzorg hebben het
boek “PROTOCOLLAIRE COPD-ZORG” uitgebracht. Het doel van boek is bijdragen dat
huisartsen grote delen van de COPD-zorg verantwoord kunnen overdragen aan
praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen en inspelen op nieuwe ontwikkelen op
het gebied van COPD zorg, mede ingegeven door de Zorgstandaard COPD. De visie op
zorg voor patiënten met chronische aandoeningen verandert. In de zorgstandaarden
staat de patiënt centraal; de focus verschuift van een medische invalshoek naar de
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integrale gezondheidstoestand van de patiënt. Naast de fysiologische toestand van de
patiënt wordt aandacht besteed aan klachten, beperkingen in het dagelijks functioneren
en problemen in de kwaliteit van leven. De integrale benadering van de
gezondheidstoestand en de centrale positie van de patiënt heeft belangrijke
consequenties voor de werkwijze in de huisartsenpraktijk. Het boek tracht die werkwijze
zoveel mogelijk te ondersteunen, onder meer met hoofstukken over de zorgorganisatie,
zorgproces en het behandelproces. Het boek bevat ook veel toepasbare checklists,
vragenlijsten en brieven die in de praktijk kunnen worden gebruikt. Het boek is HIER te
bestellen.
4. Tuberculosefonds waarschuwt voor gevaren multiresistente TBC
Het KNCV Tuberculosefonds waarschuwt voor de gevaren van TBC in de wereld en in
Nederland. Wereldwijd overleden in 2009 1,7 miljoen mensen als gevolg van TBC.
Verontrustend is de stijging van het aantal patiënten met multiresistente tuberculose
(MDR-tbc) en ‘extensief-resistente’ tuberculose (XDR-tbc). Deze vormen van tuberculose
laten zich slecht of helemaal niet behandelen met medicijnen. Tegenhouden van deze
opmars kost veel geld omdat de kosten van de medicijnbehandeling van een patiënt met
MDR-tbc honderd keer hoger zijn dan de kosten van een standaardbehandeling tegen
tuberculose. De kosten voor een patiënt met MDR-tbc kunnen oplopen tot € 200.000.
Het niet tijdig tegenhouden van de toename van MDR-tbc kost nog veel meer geld en
daarom roept het KNCV Tuberculosefonds op tot bestrijding in de landen waar de
epidemie heerst, omdat dat veel ellende bespaart en ook hoge uitgaven voor de
Nederlandse volksgezondheid voorkomt. In 2010 waren er in Nederland 1.080 mensen
met TBC en 11 mensen met MDR-tbc. Zolang tuberculose wereldwijd nog zoveel
voorkomt, vormt de ziekte een bedreiging voor Nederland. Meer informatie is HIER te
vinden.
5. COPD risicotest ruim 115.000 keer ingevuld
In november 2010 lanceerde het Astma Fonds de COPD risicotest. Door het invullen van
deze test weten mensen meteen of ze risico lopen op de longziekte COPD. Bij een hoog
risico op COPD krijgen mensen het advies naar hun huisarts te gaan. Ruim 115.000
mensen vulden de test in. Door de campagne in november (o.a. spotjes op tv) is ook de
bewustwording rondom COPD gestegen. Inmiddels kent 72% van alle Nederlanders de
longziekte COPD.
In de afgelopen maanden konden mensen in Zwolle, Rotterdam en Den Haag de
risicotest invullen bij een aantal huisartsen, apotheken en beweegcentra. In Rotterdam,
Amsterdam en Utrecht ging de COPD brigade van het Astma Fonds de wijk in. In een
aantal krachtwijken kreeg mensen informatie over COPD en konden zij de test op papier
invullen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed begrijpen. Deze lokale
aanpak zal het Astma Fonds in november 2011 verder uitbreiden. De COPD risico test
bestaat uit 10 vragen en is HIER te vinden.
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6. Collecteer mee met het Astma Fonds
Het Astma Fonds is op zoek naar nieuwe collectanten. De collecteweek is een van de
belangrijkste inkomstenbronnen. Helaas loopt het aantal collectanten terug, waardoor
ook de opbrengst daalt. De collecteweek 2011 is van 9 tot en met 14 mei. Collecteren
kost ongeveer 1,5 tot 2 uur (zeer welbestede!) tijd. Mensen die zich aanmelden als
nieuwe collectant maken kans op een dagje Walibi Holland inclusief een V.I.P. backstage
tour. Draag actief bij aan de preventie en zorg voor mensen met een chronische
longziekte. Aanmelden als collectant kan HIER.
7. Astma Fonds verrast met innovatieve website
Op 22 februari heeft het Astma Fonds de nieuwe website gelanceerd: vol informatie,
animatie en inspiratie. “Verrassend vernieuwend”, vindt directeur Michael Rutgers.
De nieuwe website bedient longpatiënten, donateurs en zorgverleners op hun wenken
“We zetten een grote stap naar betere voorlichting, in woord en beeld, én naar nieuwe
mogelijkheden. Een site om trots op te zijn”, zegt Rutgers.
Vernieuwend is bijvoorbeeld het gebruik van animaties om te laten zien wat longen en
longziekten doen in het lichaam. Daarin is het Astma Fonds één van de eerste
gezondheidsorganisaties. De filmpjes zijn bovendien in het Nederlands, Turks en
Arabisch, zodat ook allochtone doelgroepen ermee uit de voeten kunnen. “Dat helpt niet
alleen de patiënt, maar ook de arts in de spreekkamer. Voor een organisatie als het
Astma Fonds is dat verrassend vernieuwend”, zegt Rutgers. Nieuw zijn ook de vele
mogelijkheden voor interactie: longpatiënten kunnen makkelijk contact met elkaar
zoeken en ze kunnen informatie van de website eenvoudig delen via sociale media als
Twitter of Facebook. Longpatiënten delen hun ervaringen op de website, via blogs en
fora. De website van het Astma Fonds nodigt ook uit om mee te doen: als lid of
collectant, vrijwilliger of donateur. De vernieuwde website is te vinden op:
www.astmafonds.nl.
8. RTL4 start uitzendingen gezondheidsprogramma Apotheek en Gezondheid
RTL4 start vanaf zaterdag 2 april a.s. met een nieuw gezondheidsprogramma op TV. In
een snel tempo krijgt de kijker tips en nieuwtjes op het gebied van gezondheid
bijvoorbeeld voor meer bewegen, gezonder koken en de omgang met chronische ziekten.
In de eerste aflevering worden onder andere noviteiten belicht als de nieuwe applicatie
voor de Gifwijzer en een dynamische Pollenkalender. De eerste aflevering is vanaf
zaterdag 2 april te zien bij RTL 4 en wordt wekelijks herhaald op zondag van 12.00 tot
12.30 uur in een reeks van 39 afleveringen. Het programma is de TV versie van het
gelijknamige blad Apotheek & Gezondheid, een gratis gezondheidsmagazine voor
bezoekers van apotheken dat al 25 jaar bestaat.
9. V&VN verspreidt pandemie
Verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN) is bezig met het verspreiden van
een pandemie. Nieuwsgierigen vinden HIER meer informatie.
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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.

Agenda 2011
Wanneer

Wat

Meer informatie

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)

www.cahag.nl/caspir

Praktische spirometrie voor de eerste
lijn
8 april

LAN ledenvergadering

8-9 april

De diëtistendagen 2011

www.nvdietist.nl

Maak werk van je idealen
15 april

www.nrs-science.nl

Save the date
Spring Meeting NRS

15 t/m 17 april

EACD symposium Hochgebirgsklinik

www.eacd.net

Davos
19 april

Ledendag V&VN Longverpleegkundigen

26 april

LAN consultatiebijeenkomst

www.venvn.nl

Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard
COPD
9 t/m 13 mei

Longenweek in de Apotheek

www.knmp.nl

9 t/m 13 mei

Collecteweek Astma Fonds

Meer informatie

12 mei

Cursus Astma & COPD voor

www.nhg.artsennet.nl

praktijkondersteuners
12 mei

Zelfmanagement van patiënten met

www.juliuscentrum.nl

psychische problemen
20 mei

Samen innoveren loont 2

www.juliuscentrum.nl

27 mei

Gezondheidsrecht; ontwerp wet

www.juliuscentrum.nl

clientenrechten zorg toegelicht
18 t/m 22 juni

18e ISAM congres, medische aërosolen

www.isam2011.com

8 september

Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

15 september

Jaarcongres V&VN praktijk-

www.venvn.nl

verpleegkundigen & praktijkondersteuners
16 september

LAN ledenvergadering

6 oktober

2e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl
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7 december

9e V&VN Longsymposium

16 december

LAN ledenvergadering

www.healthinvestment.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 info@longalliantie.nl.
11. NRS organiseert congres:`Networks in Health & Disease
Het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS, de landelijke vereniging van
wetenschappers op het gebied van longziekten) organiseert op 15 april a.s. haar derde
voorjaarsbijeenkomst met als doel onderzoekers de kans te geven met elkaar kennis en
ervaring en nieuwe inzichten uit te wisselen op gebied van onderzoek naar longziekten in
de breedste zin des woords. Het onderwerp van het congres is "Networks in health and
disease". Er komt een aantal buitenlandse sprekers die over het veld van basaal
onderzoek tot patiëntgebonden onderzoek hun expertise en inzichten delen. Daarnaast
zal één van de zes Task Forces van de NRS een presentatie geven over hun
onderzoeksveld. Er zijn zes Task Forces te weten interstitial lung diseases, sleep apnea,
pulmonary hypertension, primary ciliary dyskinesia, animal research, and
bronchopulmonary dysplasia. Voorts wordt voor de tweede keer de NRS Young
Investigator Award uitgereikt dat als doel heeft talentvolle Nederlandse onderzoekers te
stimuleren tot hoogstaand onderzoek naar longziekten. Aan de prijs is een geldbedrag
van € 5.000,- verbonden voor wetenschappelijk onderzoek en/of opleiding van de
onderzoeker. De NRS Young Investigator Award wordt mogelijk gemaakt door Chiesi
Pharmaceuticals. Meer informatie over het NRS congres is HIER te vinden.
12. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland op 8 april 2011
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met de ledenvergadering als
hoogste orgaan. Op 8 april aanstaande is de ledenvergadering van de Long Alliantie
Nederland. Aan de orde komen onder meer de Zorgstandaard astma en het
richtlijnoptimaliseringstraject astma, het bevorderen van de toepassing van de
Zorgstandaard COPD, de visie op beheer en onderhoud van COPD richtlijnen en de
zorgstandaard COPD, het versterken van kwaliteit en doelmatigheid bij longmedicatie en
het verder versterken van de vereniging.
13. Long Alliantie Nederland zoekt gedreven beleidsmedewerker
De Long Alliantie Nederland is per direct op zoek naar een gedreven beleidsmedewerker.
Het is een leuke en uitdagende functie die als doel heeft vorm en inhoud te geven aan de
samenwerking tussen de 28 lidorganisaties voor betere preventie en zorg voor de ruim
één miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland. Meer informatie over
de vacature is in de bijlage bij dit nieuwsbericht te vinden en op de website van de
LAN. Kandidaten kunnen voor 4 april aanstaande reageren.
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14. 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;

-

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.
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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.

15. 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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