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1. Hoe lang hou je je adem in voor het longonderzoek?
Het Longfonds is de actie „Hou je adem in voor longonderzoek‟ gestart. Via televisie en
online media roepen bekende en onbekende Nederlanders elkaar op de uitdaging aan te
gaan. Wie houdt het ‟t langste vol? Elke seconde is € 0,10 waard. Met deze actie wil het
Longfonds onderzoek naar longreparatie mogelijk maken. Daarvoor is € 300.000,- nodig.
Als we samen 3 miljoen seconden onze adem inhouden, komt longreparatie een stap
dichterbij!
Hoe kun jij helpen?
Door je adem in te houden, krijgen
mensen met gezonde longen ook een idee
hoe het voelt om benauwd te zijn. Ga naar
longfonds.nl en kijk hoe Giel Beelen,
Ronald de Boer en Annette Gerritsen die
uitdaging aangaan! Ook jij kunt je adem
inhouden voor longonderzoek. Maak op de
actiesite jouw eigen filmpjeen deel dit
filmpje met al jouw collega‟s en vrienden
en vraag hen persoonlijk om ook de
uitdaging aan te gaan! Je deelt jouw
filmpje op de actiesite eenvoudig via email
of social media als Facebook en Twitter.

2. Kabinet wil strengere luchtkwaliteitsnormen
Gemiddeld leven we in Nederland ongeveer 13 maanden korter door luchtvervuiling en
de schattingen over het jaarlijks aantal vroegtijdige doden loopt uiteen tussen 6.700 en
12.900 mensen. Daarnaast leven vele mensen jaren in verslechterde gezondheid.
Luchtvervuiling leidt bij duizenden kinderen en volwassen tot bronchitis en astma,
veroorzaakt duizenden spoedopnames voor hart- en vaat- en longziekten, en jaarlijks
naar schatting 1.200 longkankergevallen. De kosten van zorg en werkverzuim zijn
enorm.
80.000 mensen en een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder
Milieudefensie, de Long Alliantie Nederland, het Longfonds en ERS hebben Kabinet en
Tweede Kamer gevraagd om ambitieuze maatregelen te nemen zodat er meer schonere
lucht komt in Nederland. Gevraagd is om een ambitieus actieplan met concrete acties en
meetbare doelstellingen voor gezonde lucht, fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon.
Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het luchtkwaliteitsbeleid in
februari heeft Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) twee
toezeggingen gedaan: 1) de strengere advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie het uitgangspunt worden van het luchtkwaliteitsbeleid. En
2) de Staatssecretaris gaat onderzoeken of onze aanbevelingen realistisch en haalbaar
zijn om mee te nemen in de luchtbeleidsplannen.
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De LAN complimenteert Milieudefensie met deze succesvolle actie en de Staatssecretaris
voor de toezeggingen die op termijn moeten zorgen voor betere preventie voor mensen
met longziekten.De petitie aan de Tweede Kamer is HIER te vinden. Meer informatie
is HIER te vinden.
3. Roken kost Nederland jaarlijks tussen de 20 en 40 miljard euro
Roken kost Nederland 20 tot ruim 40 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van
SEO Economisch Onderzoek. In een maatschappelijke kosten-batenanalyse is berekend
wat de waarde is van verloren levensjaren en kwaliteit van leven, én hoeveel het
productieverlies en de zorgkosten zijn als gevolg van roken.

De kosten van roken worden voor het grootste deel veroorzaakt door het verlies van
gezonde levensjaren en verlies van kwaliteit van leven als gevolg van roken. Andere
3

grote kostenposten zijn productieverlies als gevolg van roken en de hogere zorgkosten
van rokers.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Eindspel Tabak. “Per saldo vormt
roken een grote kostenpost voor de maatschappij", stelt Eindspel Tabak. "Dit onderzoek
rekent af met de gedachte dat roken economisch voordelig is voor de maatschappij of
voor niet-rokers." Eindspel Tabak wil dat kinderen, geboren in een nog te bepalen jaar,
verboden wordt te roken of tabak geleverd te krijgen. Andere preventiemaatregelen
helpen wel, maar het is niet genoeg, volgens stichtingsvoorzitter Diana Monissen, in het
dagelijks leven bestuursvoorzitter van Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie.
Het rapport is HIER te downloaden.
4.
Kijk tip: documentaire “Minder Lucht….minder leven” over longrevalidatie
Op 11 februari jongstleden zond de regionale omroep L1 (Limburg) een hele bijzondere
documentaire uit, gemaakt door TV maker Ruud van der Colk uit Utrecht. Van der Colk is
TV maker van onder meer “Wie is de Mol” en “hoe schoon is jouw huis”.
Van der Colk heeft zelf COPD en heeft een reportage gemaakt van zijn eigen
revalidatieproces in longrevalidatiecentrum Ciro, expertisecentrum voor chronisch
orgaanfalen (in Horn). Het is een aangrijpende reportage waarin naast de inhoud van de
behandeling, ook veel aandacht is voor de gedachten, emoties, onzekerheden en hoop
van Van der Colk en zijn mede revalidanten. Bijzonder is dat voor het eerst een
revalidant zelf de reportage heeft gemaakt en de wereld wordt getoond zoals een
longrevalidant deze ervaart.

De reportage is een aanrader voor iedereen die werkt met mensen met longziekten, of
op een andere wijze betrokken is bij longziekten. De documentaire is HIER integraal te
bekijken.
5.
Kom naar de Longdagen 2016
Op 21 en 22 april 2015 worden voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Longdagen
georganiseerd in de de Heerlickheijd van Ermelo.
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De organisatie van dit congres is in handen van meerdere organisaties binnen de
chronische longzorg, zoals de NRS, NVALT, NVLA, CAHAG, NVK, het Longfonds, KNGF en
de LAN.
De Longdagen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de chronische longzorg, zoals
patiënten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Het is dé ontmoetingsplaats
voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals die zich bezig houden met
de zorg voor longpatiënten en met wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Er is
een speciaal programma dat gericht is op het publiek. Ook is het mogelijk om een
abstract in te dienen voor dit congres. Meer informatie en aanmelden kan op
www.longdagen.nl
6.
Gebruiksvriendelijke app voor mensen met COPD
In samenwerking met meer dan 100 Nederlandse COPD-patiënten heeft Novartis de
Volari-app ontwikkeld: een uitgebreide en gebruiksvriendelijke applicatie voor de
smartphone en tablet die inzicht geeft in de dagelijkse leefstijl van COPD-patiënten en
helpt om de ziekte beter te managen.
De app. houdt aan de hand van persoonlijk vastgestelde doelen scores bij van de zes
belangrijkste onderdelen die het leven van een COPD-patiënt beïnvloeden: rookgedrag,
de inname van medicatie, de waterconsumptie, het aantal minuten lichaamsbeweging, de
kwaliteit van de nachtrust en de mate van klachten. Daarnaast wordt er een vraag
gesteld over hoe iemand zich voelt.
“De belangrijkste factor bij het behandelen van COPD is de patiënt zelf” stelt Thys van
der Molen (hoogleraar astma en COPD in Huisartsengeneeskunde bij het UMCG) en
tevens betrokken bij het ontwikkelen van de app. “De inzet van de patiënt is bepalend en
een dergelijke app. is een belangrijk instrument en een efficiënte mogelijkheid om hem
of haar daarbij te begeleiden.” Goed gedrag wordt door Volari beloond met awards die in
een virtuele prijzenkast komen te staan. Daarmee worden gebruikers gestimuleerd om
dagelijks in te loggen en de vragen te beantwoorden.
De rapportages van de Volari-app. kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld de
zorgverlener of met naasten die helpen bij het managen van de ziekte. Voordeel voor
artsen is dat ze in één oogopslag een volledig en objectief beeld krijgen over de
afgelopen periode. De vragen die dagelijks aan de COPD-patiënten worden gesteld, zijn
gebaseerd op de CCQ-vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire) die wordt toegepast door
behandelaars om de ziektelast van de patiënt in te kunnen schatten.
Volari is vrij toegankelijk en vanaf heden gratis te downloaden in Google Play en de App
Store.
7.
Behandelcentrum Heideheuvel ontvangt Aleid Wolfsen voorzitter LAN
Op woensdag 24 februari ontving Behandelcentrum Heideheuvel Aleid Wolfsen (voorzitter
LAN), Lidewij Sekhuis en Freddie Spandauw (LAN bureau) voor een bijzonder
werkbezoek. Doel van dit bezoek was om beter inzicht te krijgen in de effectieve
behandelwijze van chronische longaandoeningen bij Heideheuvel en om kennis te maken
met bestuurders en leden van de medische staf.
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Na de ontvangst schetsten kinderarts Monique Trijbels en longarts Ineke Kok de
interdisciplinaire en intensieve aanpak van Heideheuvel voor kinderen en volwassenen
met een chronische longaandoening. Het behandelcentrum is bestemd voor een selecte
groep patiënten voor wie de zorg op andere plekken ontoereikend is gebleken. Tijdens
het behandeltraject worden patiënten voor langere tijd geobserveerd en hun
problematiek ontrafeld zodat nieuwe inzichten ontstaan. Op basis van deze inzichten
leert de patiënt met kracht, zelfinzicht en motivatie weer grip te krijgen op de ziekte en
meer uit het leven te halen.
Tijdens de rondgang door het centrum is gesproken met longpatiënten van verschillende
leeftijden. In een openhartig gesprek vertelden zij over de impact van hun ziekte en het
grote resultaat van de behandeling op hun kwaliteit van leven. Ook stelden ze zich veel
fitter te voelen door het innovatieve beweegprogramma dat op Heideheuvel speciaal voor
deze patiëntengroep is ontwikkeld. Na een zoektocht door het zorgveld worden ze nu bij
Heideheuvel behandeld, liever waren ze eerder doorwezen.
Aleid Wolfsen: “Ik ben geïnspireerd door de aanpak van het Heideheuvel team. Door de
focus op zelfmanagement krijgen longpatiënten de controle over hun leven weer terug,
met minder medicijnen en een betere kwaliteit van leven.”
8.
Freddie Spandauw versterkt de Long Alliantie Nederland
Vanaf januari 2016 heeft het team van de Long Alliantie Nederland versterking gekregen
van Freddie Spandauw als onderzoeker voor het project “Samenwerking hartfalen en
COPD”. Dit project richt zich op het versterken van de zorg voor de aanzienlijke groep
patiënten die leiden aan een combinatie van COPD en hartfalen. Het project richt zich op
het vergroten van de bewustwording van de combinatie van beide ziektes en op het
versterken van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Met als
uiteindelijk doel: betere preventie en zorg voor mensen met COPD en hartfalen.

Freddie is een afstuderende masterstudent biomedische wetenschappen met als
specialisatie bedrijfskunde en beleidskunde. Naast zijn masters volgt hij een aanvullend
honours programma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder is Freddie actief, na
voormalig commissie- en bestuurslidmaatschap, als lid van de raad van toezicht van
Erasmus Student Network (ESN) Groningen. Een stichting die zich bezig houdt met de
sociale en culturele integratie van internationale studenten in Groningen. De Long
Alliantie Nederland heet Freddie van harte welkom en kijkt erg uit naar de resultaten van
het onderzoek! In het volgende nieuwsbericht volgt meer informatie over het project.
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9. Steun Ministerie van SZW voor de aanpak van beroepslongziekten
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steunt het Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten door een subsidie toe te kennen aan de Long
Alliantie Nederland voor de aanpak van beroepslongziekten.
Jaarlijks sterven in Nederland 3.700 mensen door beroepsziekten, waarvan circa 2.000
door werken met schadelijke stoffen / beroepslongziekten. Elk jaar gaan 58.600 gezonde
levensjaren door longziekten verloren als gevolg van ongunstige arbeidsomstandigheden.
Veel longpatiënten kunnen door hun ziekte niet of minder deelnemen aan het
arbeidsproces en dit zorgt voor veel leed en lagere kwaliteit van leven. Voorts treedt door
dit verzuim jaarlijks €1 miljard economische schade op.

Lodewijk Asscher (Minister van SZW) heeft bekend gemaakt de Long Alliantie Nederland
te steunen middels een brief aan de Tweede Kamer over beroepsziekten. De brief meldt
het volgende:

De Long Alliantie Nederland is verheugd met de steun van het Ministerie van SZW voor
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. Beroepslongziekten vormen een
groot probleem en het vergt een lange adem van alle betrokken om dit aan te pakken.
De brief van de Minister aan de Tweede Kamer is HIER te vinden.
10. Grote groep werknemers met beroepslongziekten bij lasbedrijf
Bij het Nijmegens lasfabriek Lincoln Smitweld heeft een grote groep werknemers een
longziekte ontwikkeld door het jarenlang inademen van schadelijke stoffen. Bureau
Beroepsziekten van de FNV heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld voor de schade.
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Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde op 21 januari jl. aandacht aan dit
bedrijf. Aan het woord kwamen meerdere ex-werknemers die met ernstige longklachten
kampen. Zoals meneer Sin Tjoei Tai die door zijn longziekte niet meer dan 100 meter
kan lopen. Emiel Rolink (directeur Long Alliantie Nederland) gaf aan dat meer dan de
helft van de beroepsziekten niet wordt gemeld en dat er waarschijnlijk nog veel meer
beroepszieken en doden door beroepsziekten zijn dan we nu al weten. De uitzending van
Nieuwsuur is HIER te vinden (vanaf minuut 32).
11. Zorgstandaard COPD geactualiseerd en te downloaden
De Zorgstandaard COPD is geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. Aangepast is het
hoofdstuk over de “monitoring” van COPD patiënten. Aanleiding zijn de veranderende
gedachten en richtlijnen over de positie van longfunctieonderzoek voor mensen met
COPD. In plaats van alle COPD patiënten jaarlijks een spirometrie te laten blazen, kiest
de Zorgstandaard COPD voor een meer gedifferentieerde benadering.
De nieuwe wijze van het monitoren van COPD patiënten is gebaseerd op de integrale
gezondheidstoestand van de patiënt, uitgedrukt in ziektelast. Om de dagelijkse praktijk
te helpen bij de uitvoering van de beschreven monitoring, is een nieuwe bijlage
opgenomen met een lijst instrumenten, scholingen en interventies welke door de
zorgverleners gebruikt kunnen worden. Het hoofdstuk is aangepast door een werkgroep
onder duaal voorzitterschap van prof. dr. Niels Chavannes (huisarts) en dr. Hans in ‟t
Veen (longarts).
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Aleid Wolfsen (l) overhandigt de vernieuwde Zorgstandaard COPD aan: Hans in ’t Veen, Maureen Rutten,
Annerika Slok, Onno van Schayck, Ingrid van der Gun en Philippe Salomé.

De vernieuwde Zorgstandaard COPD is uitgebracht tijdens een LAN bijeenkomst waarin
de resultaten van de Ziektelastmeter COPD en ziektelastindex studies voor het eerst
bekend werden gemaakt. De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld om de integrale
gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen
tot een passende individuele behandeling. Op een later moment worden de uitkomsten
publiekelijk bekend gemaakt!
Voorts is in de Zorgstandaard COPD het hoofdstuk over kwaliteitsindicatoren aangepast,
waardoor meer recht wordt gedaan aan de multidisciplinaire behandeling van mensen
met COPD. Zo wordt ingegaan op het belang van een goede voedingstoestand van
mensen met COPD en op het gebruik van medicatie om beginnende longaanvallen te
bestrijden. Dit onderdeel is aangepast door een werkgroep onder voorzitterschap van
prof. dr. Geertjan Wesseling (longarts) en dr. Annelies Jacobs (huisarts).
De aanpassingen van de Zorgstandaard COPD passen bij het bredere streven van de
Long Alliantie Nederland om de Zorgstandaarden, richtlijnen, protocollen en andere
producten die door de LAN zijn uitgebracht actueel te houden. De nieuwe Zorgstandaard
COPD is te vinden op de website van de Long Alliantie Nederland en hier te downloaden.
12. Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

Meer informatie

15 maart

Breath Symposium

www.novartispulmonologie.nl

15 maart

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Midden

www.healthinvestment.nl

16 – 19 maart

Op de Hoogte van Astma. Longartsen, www.ernstigastma.nl
longartsen i.o. en PA‟s. Davos,
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Zwitserland
22 maart

CAHAG cursus voor
praktijkondersteuners en huisartsen

www.cahag.nl

20 – 24 maart

Chronische Obstructieve Longziekten
in de praktijk. Huisartsen, POH‟s,
PA‟s. Davos, Zwitserland

www.huisartsendavos.nl

5 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Noord

www.healthinvestment.nl

7 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Oost

www.healthinvestment.nl

6 – 9 april

Astma on Top,
longverpleegkundigensymposium
Longverpleegkundigen, POH‟s,
Verpleegkundigen met
aandachtsgebied astma.
Davos, Zwitserland

www.astmaontop.nl

14 april

CAHAG cursus voor
praktijkondersteuners en huisartsen

www.cahag.nl

14 april

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

14 april

V&VN Longverpleegkundigen
regiobijscholing voorjaar – Zuid

www.healthinvestment.nl

18 t/m 21 april

De Week van de Long
(Longartsendagen en Longdagen)

www.longdagen.nl

26 mei

Sleepless, kennissymposium voor
zorgprofessionals

Meer informatie is HIER te vinden.
Inschrijven kan HIER

25 t/m 28 mei

IPCRG congres 2016 Amsterdam

www.ipcrg2016.org/29863

7 juni

Ledendag V&VN
Longverpleegkundigen

www.healthinvestment.nl

16 juni

Breathless, kennissymposium voor
zorgprofessionals

Meer informatie is HIER te vinden.
Inschrijven kan HIER.

16 – 24 juli

Jongerenvakantie voor kinderen met
astma en of eczeem

jongerenvakantie@vnd.nu
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8 september

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

29 september

6e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

22 september

OSAS nascholing

www.healthinvestment.nl

1 december

7e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl

8 december

LAN ledenvergadering 17.00- 19.30 u. www.longalliantie.nl

8 december

14e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

Meerdere data in
2016

Inhalatiecursus Stichting IMIS

IMIS

Meerdere data in
2016

Diverse nascholingen op het gebied
van Longzorg

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Diverse nascholingen, congressen en
symposia op het gebied van Longzorg Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

NVLA Scholing

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Inhaleren 3.1 voor
praktijkondersteuners en
apothekersassistenten

Voor meer informatie, klik HIER

Meerdere data in
2016

Inhaleren 3.1 voor
longverpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten

Voor meer informatie, klik HIER

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 nijdeken@longalliantie.nl.
13. 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:
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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 Long Alliantie Nederland:
















Longcentra Nederland (Longcentra Nederland);
Longfonds patiëntenvereniging (Longfonds);
Longfonds stichting (longfonds);
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV)
V&VN Longverpleegkundigen,mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

Bedrijfsleden:



















ALK-Abéllo (ALK-Abello)
AstraZeneca (AstraZeneca);
BoehringerIngelheim (BoehringerIngelheim);
ChiesiPharmaceuticals (Chiesi);
GlaxoSmithKline (GSK);
Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care);
MedaPharma (MedaPharma);
Medidis (Medidis);
Mediq (Mediq);
MundipharmaPharmaceuticals (MundipharmaPharmaceuticals)
Novartis (Novartis);
Nutricia (Nutricia);
Takeda (Takeda);
Pfizer (Pfizer);
Sandoz (Sandoz);
TevaPharma Nederland (Teva);
Coöperatie VGZ (CVGZ).
Zilveren Kruis (Zilveren Kruis)

Gezamenlijk maken deze partijen zich sterk 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
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Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, info@longalliantie.nl en
telefoonnummer 033-4218418.
14. Aanmelden voor 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 - 421 84 18.
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