Uitgave 1, 22 januari 2013
De Long Alliantie Nederland wenst u een gezond en gelukkig 2013
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Graag informeren wij u in dit nieuwsbericht over het volgende:
1.
Nederlandse Zorgautoriteit bevordert innovatie met de Zorgstandaard Astma
2.
2013: minder kinderen die beginnen met roken en meer stoppers
3.
Ziektelastmeter Zorgstandaard COPD: doe mee met het praktijkonderzoek
4.
Mundipharma Pharmaceuticals versterkt de Long Alliantie Nederland
5.
Astma Fonds is Longfonds geworden en wil kapotte longen repareren
6.
Longfonds verdeelt onderzoekssubsidies voor preventie, zorg en longherstel
7.
Coördinatieplatform Zorgstandaarden maakt balans op van Zorgstandaarden
8.
Longen op de agenda
9.
CAHAG conferentie over nieuwe ontwikkelingen bij astma en COPD
10. Longdagen 2013 komen er aan!
11. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
12. Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
13. Meer informatie over dit nieuwsbericht

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs. Emiel Rolink, beleidscoördinator
drs. Ingrid van der Gun, beleidsmedewerker
Chantal Nijdeken, secretaresse
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1. Nederlandse Zorgautoriteit bevordert innovatie met de Zorgstandaarden Astma
Ruim 550.000 mensen in Nederland hebben astma. Voor het bevorderen van optimale
preventie en zorg voor mensen met astma heeft de Long Alliantie Nederland in december
2012 de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en de Zorgstandaard Astma
Volwassenen uitgebracht. De Zorgstandaarden vormen de “norm” voor goede preventie en
zorg bij astma en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Het
voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij astma. De
zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden
verwacht van een astma behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard
vormt ook de basis voor het inkopen van kwalitatieve en doelmatige ketenzorg door
zorgverzekeraars.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in januari 2013 op grond van de beleidsregel
innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties goedkeuring verleend aan de
zorggroepen DOH en POZOB en de zorgverzekeraars VGZ en CZ om van 2013 tot 2016
innovatieve zorg op basis van de Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren en de
Zorgstandaard astma Volwassenen aan te bieden en te bekostigen.

Beide zorggroepen en zorgverzekeraars hebben al ervaring met het toepassen van de
Zorgstandaard COPD en hadden ook in voorgaande jaren al afspraken rond de astmazorg
voor volwassenen. Nieuw is dat voor het eerst in Nederland er nu een experiment van
start gaat om op een gestructureerde wijze zorg te verlenen aan kinderen met astma
vanaf zes jaar. Door deze zorginnovatie is de ketenzorg tussen de eerste en tweede lijn nu
meer structureel verankerd. De betrokkenheid van de tweede lijn bij de astma en COPD
zorg was al groot en wordt nu verder versterkt door consultaties van de tweede lijn via het
ketenzorginformatiesysteem “Care2U” en kortdurende fysieke consultaties van de
(kinder)longarts. Daarnaast is er een belangrijke plaats voor personalized
zelfmanagement, onder andere middels toepassing van het individueel zorgplan,
patiëntportals, sturing op zelfmanagementvaardigheden en patiënt empowerment. Voor
het bevorderen van de therapietrouw zijn er afspraken gemaakt met de apothekers over
de eerste en tweede uitgifte van inhalatiemedicatie. In Zuidoost Brabant, het
verzorgingsgebied van beide zorggroepen, wonen circa 400.000 mensen. De twee
zorggroepen en de zorgverzekeraars CZ en VGZ gaan nu –binnen stringente financiële
kaders- aan de slag met de innovatie van geïntegreerde Astmazorg voor volwassenen en
kinderen. Op basis van de monitoring en effectmetingen vindt jaarlijks een evaluatie
plaats.
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De Nederlandse Zorgautoriteit kan ook andere zorggroepen in Nederland toestemming
geven op basis van de beleidsregel innovatie geïntegreerde innovatieve astmazorg aan te
bieden. Op grond van de beleidsregel innovatie kan maximaal drie jaar bekostiging
plaatsvinden. Mede op basis van de uitkomsten van de experimenten zullen de NZa en het
ministerie van VWS besluiten of de zorgprestatie wordt ingebed in de reguliere
bekostigingssystematiek. Meer informatie over het verkrijgen van goedkeuring bij de NZa
is HIER te vinden. De Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren is HIER te downloaden en
HIER te bestellen. De Zorgstandaard astma Volwassenen is HIER te downloaden en HIER
te bestellen. De patiëntenversies zijn HIER te bestellen.
2. 2013: minder kinderen die beginnen met roken en veel extra stoppers
Het jaar 2013 belooft een goed jaar te worden door maatregelen die bijdragen aan een
minder grote nieuwe aanwas van longpatiënten.
Op initiatief van Martin van Rijn (staatssecretaris VWS) is de leeftijdsgrens voor de
verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat is goed nieuws omdat is aangetoond
dat mensen die jong beginnen met roken, later gevoeliger zijn voor verslaving. Rond de
leeftijd van 15 en 16 jaar is de stijging van het aantal rokende jongeren het grootst. Na
hun 18de maken veel minder mensen de keuze om te gaan roken. Door de verkoop van
tabak te verbieden voor iedereen onder de 18 wordt de kans kleiner dat mensen
überhaupt met roken beginnen.

Voorts maakt dankzij het lenteakkoord de integrale ondersteuning bij het stoppen met
roken (gecombineerde gedragsmatige en farmacologische ondersteuning) weer volledig
onderdeel uit van de basisverzekering. Dat is goed nieuws omdat juist door de combinatie
van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning de beste resultaten worden behaald.
Dankzij de integrale stoppen-met-roken programma’s steeg het aantal succesvolle
stoppogingen in 2011 spectaculair en daalde het aantal rokers van 27,2% naar 24,7%.
Het laagste percentage rokers ooit in Nederland gemeten. In 2012 viel alleen de
gedragsmatige ondersteuning onder de basisverzekering en de farmaceutische zorg niet.
Het aantal rokers steeg in 2012 direct weer tot circa 26%. Berekend is dat de integrale
stoppen-met-rokenprogramma’s in de komende dertig jaar 37.000 mensenlevens en
jaarlijks €105 miljoen aan zorgkosten besparen.
Informatie over de NZa beleidsregel is HIER te vinden, informatie over het verhogen van
de tabaksleeftijd is HIER te vinden.
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3. Ziektelastmeter Zorgstandaard COPD: doe mee met het praktijkonderzoek
De LAN heeft de zorgstandaard COPD uitgebracht waarin het begrip ziektelast centraal
staat en is daarmee afgeweken van de GOLD indeling. Om het begrip ziektelast nader te
definiëren en te operationaliseren in de praktijk is op initiatief van PICASSO voor COPD en
onder auspiciën van de LAN door een werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Onno
van Schacyk en dr. Hans in ’t Veen (longarts) de ziektelastmeter zorgstandaard COPD
ontwikkeld. De ziektelastmeter telt 14 vragen en bevat de vragen van veelgebruikte
Clinical COPD Questionnaire (CCQ) aangevuld met vragen over vermoeidheid en
emotionele ervaringen (zoals gespannenheid en lusteloosheid).

Na het definiëren van het begrip ziektelast en het ontwikkelen van de ziektelastmeter
wordt in de komende periode de ziektelastmeter getoetst in de praktijk. Hiertoe is de
vragenlijst aangevuld met de parameters die de zorgverlener voor een goede behandeling
moet weten: zoals rookstatus, BMI, FEV1 en vervolgens verwerkt in een speciaal ontwikkeld Ziektelastmetercomputerprogramma. Ook is een onderzoeksprotocol ontwikkeld zodat
vanaf 2013 het onderzoek start naar de meerwaarde van de ziektelastmeter bij de
behandeling van COPD. De studie naar de effectiviteit en toepasbaarheid van de
Ziektelastmeter is een Randomised Controlled Trial (RCT) onder 480 patiënten
onderverdeeld in een interventiegroep, waarbij de Ziektelastmeter COPD wordt ingezet en
een controlegroep die reguliere zorg krijgt. Het onderzoek ligt in handen van promovenda
Annerika Slok, onderzoekster bij CAPHRI van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
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Het onderzoek vindt plaats in zowel de eerste lijn als in het ziekenhuis. Voor het
onderzoek heeft zich inmiddels een groot aantal longartsen en huisartsen aangemeld. Voor
het onderzoek wordt nog gezocht naar extra huisartsenpraktijken die willen deelnemen.
Meer over het onderzoek is HIER te vinden. Voor vragen en voor het aanmelden voor
deelname, kunt u contact opnemen met Annerika Slok
annerika.slok@maastrichtuniversity.nl
4. Mundipharma Pharmaceuticals versterkt de Long Alliantie Nederland
Mundipharma Pharmaceuticals is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland als bedrijfslid
met als doel om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van astmapatiënten. De
LAN is verheugd over het toetreden van Mundipharma omdat de LAN zijn doelen wil
bereiken door synergie tussen de activiteiten van de leden.
Bas Pieterse, algemeen directeur van Mundipharma, stipt therapietrouw als een voornaam
aandachtspunt aan: “uit onderzoek blijkt dat astmapatiënten minder therapietrouw zijn
dan patiënten met een andere chronische aandoening. Het verhogen van de therapietrouw
is daarom een belangrijk aandachtspunt bij het verbeteren van de integrale zorg. Ik ben
ervan overtuigd dat door onze samenwerking patiënten trouwer zullen worden aan hun
therapie. Daarmee zal het welzijn van de patiënten verbeteren.” Mundipharma biedt
zorgverleners de mogelijkheid kennis en ervaringen uit te wisselen middels een astma
adviesraad.
Mundipharma Pharmaceuticals B.V. is een farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
geneesmiddelen op het gebied van pijnbestrijding en astma. Daarnaast biedt het bedrijf
geneesmiddelen voor hematologie-oncologie en reuma. Mundipharma Nederland is deel
van een netwerk van Mundipharma geassocieerde bedrijven in Europa. Het bedrijf is
verantwoordelijk voor de acquisitie en ontwikkeling van geneesmiddelen van
Mundipharma, Napp en Norpharma. Mundipharma is gevestigd in Hoevelaken en heeft 70
medewerkers. Meer informatie op: http://www.mundipharma.nl
5. Astma Fonds is Longfonds geworden en wil kapotte longen repareren
Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) slaat in de wetenschap een nieuwe weg in: naast
voorkomen en behandelen van longziekten, is de tijd rijp om kapotte longen te repareren.
Dat geeft een nieuw toekomstperspectief aan duizenden Nederlanders met longziekten.
Longen zijn bij een longziekte vaak onherstelbaar beschadigd. Wetenschappers zetten de
eerste stappen naar longherstel met behulp van stamcellen.
“We willen aanjagen dat wetenschappers deze weg in slaan, want het onderzoek is
baanbrekend en veelbelovend”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “De
ontwikkelingen in stamcelonderzoek gaan snel. We durven nu te dromen dat we longen
daadwerkelijk kunnen repareren.” De wetenschap over stamcellen is zover dat herstel van
longweefsel nu dichterbij komt. Onderzoekers ontdekten dat iedereen stamcellen in de
longen heeft, die zich kunnen ‘specialiseren’ tot longcel. Daarnaast zijn er stamcellen uit
beenmerg die nieuw longweefsel kunnen vormen. Het Longfonds voegt daarom
‘longherstel’ nu toe aan de al bestaande subsidierichtingen ‘preventie’ en ‘zorg en
behandeling’. Wetenschappers kunnen op dit nieuwe terrein subsidies aanvragen uit de
miljoenen euro’s die het Longfonds jaarlijks besteedt aan wetenschappelijk onderzoek.
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In Nederland zijn een miljoen mensen met een longziekte, zoals astma of COPD. Bij enkele
daarvan, zoals longfibrose, bronchiëctasieën en COPD, raken de longen van patiënten
steeds meer beschadigd. “Hun longen gaan letterlijk stuk. Dat zie je niet, maar elke
inspanning wordt een grote opgave. En beter wordt het niet”, weet Rutgers. Uiteindelijk
zijn patiënten aangewezen op extra zuurstof of, als laatste redmiddel, een
longtransplantatie. Jaarlijks sterven 6.000 mensen aan COPD, een ziekte die in Nederland
een half miljoen mensen treft. “En die groep groeit. Daar valt steeds moeilijker tegenop te
behandelen. Als we longen kunnen repareren, is dat een uitweg. Wetenschap is de
sleutel.” Onderzoek naar stamcellen en longherstel is kostbaar en de kennis is te vinden
bij tal van wetenschappers en instituten. “Het Longfonds wil het netwerk smeden dat
nodig is om vooruitgang te boeken”, zegt Rutgers. “We willen de ontwikkeling versnellen,
dat is onze taak.”
6. Longfonds verdeelt onderzoekssubsidies voor preventie, zorg en longherstel
Het Longfonds besteedt miljoenen euro’s aan wetenschappelijk onderzoek naar
longziekten. Aan de al bestaande subsidierichtingen ‘preventie’ en ‘zorg en behandeling’ is
nu ook ‘longherstel’ toegevoegd.
Voor 2013 zijn de subsidievormen, criteria en subsidievoorwaarden voor
onderzoeksubsidies van het Longfonds aangepast. Het Longfonds kent in 2013 twee grote
subsidievormen: subsidies voor onderzoekconsortia en persoonlijke subsidies voor junior
onderzoekers. Vanaf 19 december 2012 is de call-for-proposals voor de beide
subsidievormen gestart. Deadline voor het indienen van een subsidievoorstel is maandag
11 februari 2013.
Meer informatie over de criteria en subsidieprocedure voor consortia is HIER te vinden en
meer informatie over persoonlijke subsidies zijn HIER te vinden en meer informatie over
het nieuwe onderzoeksbeleid van het Longfonds is HIER te vinden.
7. Coördinatieplatform Zorgstandaarden maakt balans op van Zorgstandaarden
Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden is december 2012 opgeheven en overgegaan
naar het Kwaliteitsinstituut. Tijdens de slotconferentie is de balans opgemaakt van het
werk van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Er is veel gebeurd in de afgelopen
jaren. Zo zijn de architectuur en positie van zorgstandaarden vastgelegd; zijn er negen
zorgstandaarden ontwikkeld (waaronder de door de LAN ontwikkelde Zorgstandaarden
COPD, astma Kinderen & Jongeren, astma Volwassenen); zijn er elf zorgstandaarden in
ontwikkeling; is de Zorgmodule Stoppen met Roken ontwikkeld en zijn er nog vijf andere
zorgmodules in autorisatie en ontwikkeling.
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De brochure gaat ook in op de inhoud van de Zorgstandaard COPD:
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De brochure is HIER te vinden en meer informatie over de slotconferentie is HIER te
vinden. Per 1 januari 2013 is het Coördinatieplatform opgegaan in het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) / het Nederlands Kwaliteitsinstituut Zorg.
8. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied
van longen en gerelateerde onderwerpen.
12-17 januari
28-31 januari

24 januari

WinterKlas, Kinderartsencursus (Kinder Long
en Allergie Symposium) in Davos
WinterILD: Longartsencongres waarbij de
Pathologie, Radiologie en kliniek van
interstitiële longziekten aan bod komt.
6e Longfibrose Symposium

www.davosschool.nl
www.davosschool.nl

Zie nieuwsitem 9
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24 januari

CAHAG 7e conferentie astma en COPD

HIER

7-10 februari

FYSIOnairs: congres voor fysiotherapeuten
met aandacht voor astma en longziekten, in
Davos, Zwitserland
Hoger Beroep Clean Air Nederland tegen de
Staat der Nederlanden over het algeheel
rookverbod in de horeca
LongVerpleegkundigenSymposium Astma on
Top: Symposium voor
(kinder)longverpleegkundigen en
verpleegkundigen met aandachtsgebied
astma, in Davos, Zwitserland
Op de Hoogte van Astma: Longartsencursus
over astma met veel aandacht voor de
klinische aspecten. Davos, Zwitserland
CAHAG cursus Astma/COPD voor
praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners in Amsterdam
Longdagen 2013

www.davosschool.nl

www.cahag.nl

4 juni

CAHAG cursus Astma/COPD voor
praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners in Zwolle
V&VN ledendag

5 september

3e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

11 februari

13-16 maart

17-20 maart

19 maart

18- 20 april
25 april

www.cleanairnederland.nl

www.davosschool.nl

www.davosschool.nl

www.cahag.nl

Zie nieuwsitem 10

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.
9. CAHAG 7e conferentie over nieuwe ontwikkelingen bij astma en COPD
Op donderdag 24 januari 2013 organiseert de CAHAG zijn 7e conferentie over astma en
COPD in de eerste lijn. Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor actuele ontwikkelingen
rondom astma en COPD in de 1e lijn en ketenzorg. Onderwerpen zijn bijstellingen in de
NHG- en zorgstandaarden astma bij volwassenen en kinderen, ontwikkelingen op het
gebied van inhalatietechnologie, de rol die de ziektelastmeting kan hebben bij
patiëntempowerment, de stand van zaken bij zorggroepen, (exacerbatie) zelfmanagement
bij astma en COPD, optimale diagnostiek, individueel zorgplan, ICT & patiëntportalen, etc.
Buiten deze thema’s om is er ook ruimte voor het presenteren van actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen en resultaten van recent onderzoek. Inschrijven kan HIER.
10.Longdagen 2013 komen er aan!
In 2012 vonden voor het eerst in de geschiedenis de Longdagen plaats. De organisatie van
dit drukbezochte en succesvolle congres is in handen van meerdere organisaties binnen de
chronische longzorg.
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Ook in 2013 worden er weer longdagen georganiseerd en wel op donderdag 18 en vrijdag
19 april. Doelgroepen voor de Longdagen zijn alle betrokkenen bij de chronische longzorg
zoals patiënten, zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers. Er wordt wederom een
gevarieerd programma opgesteld met voor elk wat wils met veel aandacht voor de laatste
ontwikkelingen op het terrein van preventie, zorg en wetenschappelijk onderzoek bij
longziekten. Noteer alvast de datum in uw agenda. Zodra het programma bekend is en de
inschrijving is geopend, ontvangt u nader bericht.
11.Ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met de ledenvergadering als
hoogste orgaan. Op 28 september jl. was er een drukbezochte en goed verlopen
ledenvergadering. Ledenvergaderingen van de LAN zijn boeiende bijeenkomsten omdat
over alle aspecten van de longzorg in Nederland wordt gesproken, waarbij vanuit alle
invalshoeken (patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, bedrijven en kennisinstellingen)
inbreng wordt geleverd.
In het LAN nieuwsbericht van december jl. bent u geïnformeerd dat dr. Guusje ter Horst is
benoemd als nieuwe voorzitter van de Long Alliantie Nederland en dat afscheid is genomen
van prof. dr. Reinout van Schilfgaarde als voorzitter. De leden van de Long Alliantie
Nederland zijn zeer verheugd dat Guusje ter Horst voorzitter is geworden van de LAN om
zich in te zetten voor de één miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland!
Voorts is tijdens de ledenvergadering gesproken over het Nationaal Actieprogramma
Chronische longziekten. Alle leden van de LAN steunen dit programma. Zodra voldoende
(financiële) steun is gevonden, start het programma. Het LAN jaarplan 2013 is vastgesteld
en uitgebreid is gesproken over het COPD preventieconsult en het LAN project om te
komen tot de landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie instructie, die moet
bijdragen aan zinniger, zuiniger en beter gebruik van inhalatiemedicatie.
12.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.
Leden van de LAN zijn:
- Astma Fonds Longpatiëntenvereniging (Astma Fonds);
- Astma Fonds Longstichting (Astma Fonds);
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-

-

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
en 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.
13.Meer informatie over dit nieuwsbericht
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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 033-4218418.
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