EXTRA
1.

Reinout van Schilfgaarde Officier in de orde van Oranje-Nassau

Prof. dr. Reinout van Schilfgaarde, voorzitter van de Long Alliantie Nederland, is
vrijdag 26 maart jl. benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. De
Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door demissionair minister Ab Klink
tijdens de Nationale Diabetes Dag in het Beatrix Theater in Utrecht. De
onderscheiding werd hem toegekend op grond van zijn unieke bijdrage aan de
ontwikkeling van de geneeskunde en de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Over een periode van meer dan dertig jaar heeft Van Schilfgaarde in tal van
functies zijn sporen verdiend. Als chirurg leverde hij een belangrijke bijdrage
aan de modernisering van de zorg, waarbij hij steeds veel aandacht gaf aan een
interdisciplinaire aanpak en een pragmatische relatie tussen fundamenteel
onderzoek en klinische toepasbaarheid. Als wetenschapper verwierf hij
internationale erkenning voor zijn grensverleggende prestaties op het gebied
van pancreas-transplantatie. Van Schilfgaarde was grondlegger van de
International Pancreas and Islet Transplantation Association en de European
Society for Organ Transplantation.
Tal van organisaties hebben Van Schilfgaarde leren kennen als een bevlogen en
betrokken adviseur en bestuurder met visie. Zo gaf hij als voorzitter van het
Concilium Chirurgicum de aanzet tot de modernisering van de
specialistenopleiding en de visitatiemethode en de ontwikkeling van een
wezenlijk kwaliteitsbeleid. Het leverde hem het erelidmaatschap op van de
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Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In 2002 werd Van Schilfgaarde
raadadviseur van het ministerie van VWS met speciale aandacht voor een
toekomstbestendige ontwikkeling van de gezondheidszorg.
Sinds 2007 is Van Schilfgaarde voorzitter van de Stichting Ketenkwaliteit COPD
en vanaf 2008 voorzitter van de Long Alliantie Nederland. sinds 2006 is hij
voorzitter van de NDF, de koepel van samenwerkende diabetesorganisaties. In
2009 werd Van Schilfgaarde door minister Klink benoemd tot voorzitter van het
Coördinatieplatform Zorgstandaarden.
De Long Alliantie Nederland feliciteert Reinout van Schilfgaarde met deze
eervolle benoeming.
2.

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);
 Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);
 Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV);
 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
(NVALT);
 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Longverpleegkundigen;
 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners
(praktijkverpleegkundigen-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 (SAN);
 Astma Fonds Longstichting (Astma Fonds);
 Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
 ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ); (buitengewoon lid)
 Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG);
(buitengewoon lid)
 Astra Zeneca (Astra Zeneca); (bedrijfslid)
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 Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi); (bedrijfslid)
 GlaxoSmithKline (GSK); (bedrijfslid)
 Mediq (Mediq); (bedrijfslid)
 Merck Sharp en Dohme (MSD); (bedrijfslid)
 Novartis (Novartis); (bedrijfslid)
 Nycomed (Nycomed); (bedrijfslid)
 Teva Pharma Nederland (Teva). (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 sterfgevallen als
gevolg van chronische longaandoeningen;
 bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.
3.

Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
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.
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