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Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs. Emiel Rolink
beleidscoördinator

1. Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ versterkt de Long Alliantie Nederland
Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ (CVGZ) is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland.
Ronald van Breugel, Zorginkoop en contactmanagement bij CVGZ: “Longziekten zoals astma en
COPD zijn veel voorkomende ziekten in Nederland. De grote aantallen en de ernst van de
ziekten brengen voor de patiënt een grote ziektelast mee. Dit is voor ons een van de redenen
om deel te nemen aan de LAN. Wij willen meehelpen om voor deze patiënten de zorg te
verbeteren.”
De LAN is verheugd dat CVGZ is toegetreden tot de LAN. Prof. dr. Reinout van Schilfgaarde
(voorzitter LAN): “De LAN wil zijn doelen bereiken door synergie tussen de activiteiten van de
leden. De LAN heeft bewust zorgverzekeraars uitgenodigd vanwege hun rol in het verbeteren
van integrale zorg en goede preventie voor longpatiënten”.
CVGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die samen met het zorgveld werkt aan het
slimmer organiseren van de zorg in Nederland. CVGZ geeft zijn klanten de regie over hun
belangrijkste bezit: hun gezondheid. Voor zijn klanten organiseert de CVGZ de juiste zorg op de
juiste plaats tegen een betaalbare premie, op basis van medisch-inhoudelijke kwaliteit,
klantbeleving en doelmatigheid. CVGZ heeft 4,1 miljoen verzekerden en een omzet van 10
miljard euro (2011). Meer informatie over het lidmaatschap van de coöperatie VGZ is HIER te
vinden.
2. Parlement bespreekt Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
Op dinsdag 23 oktober aanstaande ontvangt de Tweede Kamer de Long Alliantie Nederland over
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. De LAN zal de leden van de Tweede
Kamer een petitie aanbieden en informeren over het Nationaal Actieprogramma Chronische
Longziekten dat moet zorgen voor verbetering van preventie en zorg voor longpatiënten, met
meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie zodat de longzorg betaalbaar blijft. Meer
informatie over de petitie aanbieding is HIER te vinden.
3. GSK presenteert scenario-analyse zorg: ‘Healthy, Wealthy or Both?’
De zorgomgeving in Nederland in Nederland verandert. Om te anticiperen op de veranderingen
heeft GlaxoSmithKline (GSK) een scenarioanalyse uitgevoerd, getiteld: Healthy, wealthy or
both?
Uit analyse van trends en de beoordeling van de impact daarvan op de zorgsector blijken twee
kernonzekerheden centraal te staan: de sturing van de zorg (kosten/ prijs sturing of
kwaliteitsturing) en de regie over de farmaceutische zorg (door de zorgverzekeraar of door de
zorgverlener). Deze twee kernonzekerheden vormen de scenariomatrix met een viertal
mogelijke “gezondheidszorg-werelden” die in 2016 werkelijkheid zouden kunnen zijn.

De resultaten van de scenarioanalyse zijn voorgelegd aan beleidsmakers en bestuurders uit de
zorgsector. Hieruit komt naar voren dat een wereld waarin gestuurd wordt op kosten zeer
waarschijnlijk is (‘Take it or leave it’). Maar tegelijkertijd is men voorstander van een op
kwaliteit gestuurde zorg waarbij innovaties ter verbetering van de kwaliteit van de zorg ergens
anders in het gezondheidszorgsysteem besparingen opleveren.
GSK gaat met de uitkomsten van de scenario analyse en de voorkeur voor een op kwaliteit
gestuurde zorg in nauwe samenwerking met diverse zorgpartners werken aan een duurzame,
kwaliteit gestuurde zorg. Marcel Joachimsthal, Algemeen Directeur: “Het
gezondheidszorgbudget is eindig en staat nu al onder grote druk. Niemand is erbij gebaat
wanneer zorg onbetaalbaar en oncontroleerbaar wordt. Het is belangrijk dat alle stakeholders,
inclusief patiënten en hun organisaties, samen naar innovatieve oplossingen zoeken die
kwaliteitsverbetering en –vernieuwing opleveren voor dezelfde of zelfs lagere kosten.”
In de visie van GSK gaat het daarbij om onderlinge samenwerking waarbij wordt gestuurd op
kwaliteit vanuit het perspectief van gezondheidswinst voor de patiënt.
Dat is zeker mogelijk wanneer elke betrokken partij bereid is gezondheidswinst voor de patiënt
voorrang te geven boven het eigen belang. GSK is van mening dat elke betrokken partij in de
gezondheidszorgketen een rol heeft op het gebied van ‘maatschappelijk bewust innoveren’.
Kenmerken daarvan zijn samenwerken aan een efficiëntere zorg (co-creatie), en stimulering
van het inzichtelijk maken van kwaliteit, op basis van tevoren vastgestelde gezondheid- en
patiëntenuitkomsten. Meer informatie en de scenario analyse “Healthy, wealthy or both?” is
HIER te vinden.
4. Clean Air Nederland start digitale kaartenactie voor rookvrije horeca
Door de versoepeling van het rookverbod voor de kleine cafés en de geringe handhaving is in
de afgelopen twee jaar de rookoverlast in de horeca flink toegenomen, ook in grotere
horecagelegenheden. Nu er ná de verkiezingen de kans aanwezig is dat er een ander politiek
klimaat gaat ontstaan in Nederland, neemt Clean Air Nederland (belangenvereniging voor een
rookvrije leefomgeving) het initiatief om de rookvrije horeca weer op de politieke agenda te
plaatsen.
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7. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.
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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.
8. Gevarieerde bijscholingsdag 2012 van de NVLA
De Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) organiseert op 2 november
aanstaande de jaarlijkse bijscholingsdag. Het is een gevarieerd programma met aandacht voor
onder andere onder andere astma, COPD en slaapapneu. De bijscholingsdag vindt plaats in de
Reehorst in Ede. Meer informatie is HIER te vinden.

9. Symposium COPD-netwerk: Werk in uitvoering
COPD is om verschillende redenen een aandoening die veel in de belangstelling staat. Het
betreft een grote groep mensen en gevolgen zijn zowel persoonlijk leed als een macroeconomische last. Terwijl er veel meer kennis over COPD is dan jaren geleden, is het daarmee
niet mogelijk gebleken om de progressie van de aandoening te doen afnemen. Daarom staat de
aanpak van begeleiding van COPD-patiënten voorop. Overal in Nederland zijn projecten op
COPD-gebied aan de gang, soms op de totale zorgketen en soms op een bepaald onderdeel.
Het COPD symposium, georganiseerd door het Universitair Longcentrum Nijmegen St. Radboud
en het Universitair Centrum Voor Chronische Ziekten Dekkerswald, laat u kennismaken met de
verschillende ontwikkelingen op dit terrein. De laatste stand van zaken op actuele thema’s dan
wel aandacht voor de dilemma’s komen aan bod. Het symposium is bedoeld voor longartsen,
huisartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Tevens staat de dag in het teken
van het afscheid van Dr. Johan Molema die onlangs zijn actieve loopbaan als longarts heeft
beëindigd.
Het symposium vindt plaats op 2 november 2012 in Universitair Centrum voor Chronische
Ziekten Dekkerswald in Groesbeek. Accreditatie is aangevraagd. Meer informatie is HIER te
vinden. Inschrijven kan via: www.paoheyendael.nl/copdsymposium.
10. Minisymposium “Zelfzorg bij acuut astma”
Stichting In4All en het Emma Kinderziekenhuis (AMC) organiseren op 14 november van 16.00 –
19.00 uur een minisymposium met als thema “Zelfzorg bij acuut astma’’. De middag staat
onder leiding van Professor Wim van Aalderen, kinderlongarts en vindt plaats in het AMC te
Amsterdam Zuidoost. Deelname is gratis.
Veelal wordt in ziekenhuizen een astma-aanval behandeld met verneveling, terwijl het vaak
goed behandeld kan worden door inhalatie zonder vernevelen, eventueel thuis te starten.
Steeds meer ziekenhuizen gaan hiertoe over. Professor Van Aalderen en de kinderarts dr. Flip
van der Hulst gaan in op het behandelen met inhalatiekamers en sprays, volgens richtlijnen.
Martin Affourtit, hoofdverpleegkundige, belicht de rol van de kinderverpleegkundige bij de
behandeling van acuut astma. Dr. Jolt Roukema, kinderlongarts te Nijmegen, bespreekt
behandeling via internet vanuit de Virtuele Astmakliniek: www.luchtbrug.nl.
Na dit minisymposium wordt de lancering van de complete jeugdreeks gevierd. Een pakket van
vier inhalatiefilms wordt symbolisch aangeboden aan Dr. Prof. Els Borst – Eilers, voormalige
minister van Volksgezondheid. Deze films zijn ontwikkeld door de Stichting In4All. Na afloop
krijgen deelnemers een DVD-box met alle filmpjes mee naar huis. De films zijn gratis te
downloaden via www.astmaproject.nl. Inschrijven voor het minisymposium kan door een mail
te sturen naar info@astmaproject.nl.
11. Cursus NVLA Wetenschappelijk onderzoeksproject opzetten
Op 16 november 2012 organiseert de Nederlandse vereniging van Longfunctie analisten een
speciale cursus om vaardigheden in het opzetten van wetenschappelijk onderzoek te
ontwikkelen en verbeteren. Het doel van deze cursus is het zelfstandig opzetten en uitwerken
van een wetenschappelijk onderzoeksproject op de longfunctie afdeling. Een mooie kans om
vaardigheden in het wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen!
De cursus bestaat uit een scholingsdag en een terugkomdag en vindt plaats in het VUmc te
Amsterdam. Inschrijven kan HIER.

12. ERS review voor én door longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Op 20 november wordt er een ‘ERS review’ georganiseerd door een groep enthousiaste
longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die de ERS 2012 in Wenen hebben
bezocht. Tijdens de ‘ERS review’ volgen de laatste berichten over medicamenteuze en niet
medicamenteuze behandeling van astma en COPD aangevuld met actuele ontwikkelingen
binnen het longenveld in Nederland. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 – 20.30 uur in
Amersfoort.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 Astma; de laatste ontwikkelingen en topics van het ERS.
 Nieuwe medicatie bij astma en COPD.
 Niet medicamenteuze behandeling bij astma en COPD, door dr. D.J. Sleebos, longarts
UMCG te Groningen.
 Preventief behandelen van exacerbaties COPD, door drs. R. Djamin, longarts Amphia
Ziekenhuis te Breda.
 COPD; de laatste ontwikkelingen en topics van het ERS.
Accreditatie is aangevraagd. Inschrijven kan via www.ersreview2012.eventassist.nl
13. Succesvolle COPD-zorg, wat mag het kosten?
Ruim 80% van alle patiënten met COPD rookt of heeft dat in het verleden gedaan. Hoog tijd om
te kijken hoe op dit gebied aan oplossingen voor zorgoptimalisatie kunnen worden gewerkt.
Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat? dan kunt u
zich opgeven voor de conferentie over stoppen met roken bij COPD op 22 november.
Tijdens de avond bespreekt Prof. dr. Rutten-van Molken de kosteneffectiviteit van COPD en
stoppen met roken interventies. Dr. Ab Klink houdt een voordracht over zorginnovatie en
institutionalisering in relatie tot betaalbaarheid en de avond sluit af met een debat tussen twee
politieke sprekers en discussie. De bijeenkomst vindt plaats op 22 november van 17.30 – 21.00
in Madurodam, Den Haag. Meer informatie is HIER te vinden.
14. Longdagen 2013: van 18 tot en met 20 april 2013
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.

Ook in 2013 worden er weer longdagen georganiseerd en wel van donderdag 18 tot en met
zaterdag 20 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.

15. 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);
- 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 (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.
16. 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.

