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1.

Zorgstandaard COPD magazine uitgebracht

In Nederland hebben meer dan 320.000 mensen COPD en dit stijgt tot circa 500.000
mensen. Voor het verbeteren van integrale preventie en goede zorg heeft de LAN in 2012
de Zorgstandaard COPD inclusief kwaliteitsindicatoren uitgebracht, deze stelt de norm
voor goede COPD zorg.
Voor het bevorderen van de toepassing van de Zorgstandaard COPD is het
Zorgstandaard COPD Magazine “Adem” uitgebracht. Dit magazine informeert over de
Zorgstandaard COPD en geeft praktische en inspirerende tips en adviezen voor het
gebruik. Patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en opstellers komen aan het woord
over het belang van de Zorgstandaard COPD en delen ervaringen met de toepassing.

Het zorgstandaard COPD magazine is gedrukt in een grote oplage en wordt via
beroepsverenigingen en bijeenkomsten verspreid onder apothekers, diëtisten, huisartsen,
longartsen, longfunctieanalisten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en
praktijkverpleegkundigen. De LAN dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het maken
van het Zorgstandaard COPD magazine! Meer informatie over het Zorgstandaard COPD
magazine is HIER te vinden. De Zorgstandaard COPD is HIER te bestellen.
2.

Betere longzorg, lagere kosten, meer arbeidsdeelname longpatiënten?

De Long Alliantie Nederland heeft bij alle politieke partijen gepleit voor een stevige
aanpak van chronische longziekten en gevraagd deze op te nemen in het
verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.
In Nederland hebben één miljoen mensen een chronische longziekte. Veel longpatiënten
hebben een lagere kwaliteit van leven, onder meer door gebrek aan lucht en andere
lichamelijke ongemakken, angst, depressie en eenzaamheid. De jaarlijkse zorgkosten
voor longziekten bedragen circa €3,5 miljard (CBS) en de jaarlijkse verzuimkosten van
longpatiënten op het werk bedragen €1 miljard (Trimbos-instituut). Zonder adequaat
beleid stijgt het aantal chronische longpatiënten met 20%, verdubbelt het aantal mensen
met een longziekte in een zeer ernstig stadium en stijgt de mortaliteit (terwijl deze bij
veel andere chronische ziekten juist daalt). Dit leidt tot een verdere toename van leed en
van zorg- en verzuimkosten. Het leidt tevens tot een nog grotere druk op de kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, economie en
overheidsfinanciën.
Betere longzorg, tegen lagere kosten en met meer arbeidsdeelname van longpatiënten?
Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Ervaringen in onder andere Finland bewijzen dat dit
haalbaar is. Chronische longziekten zijn veel effectiever aan te pakken met een
gezamenlijke, integrale en structurele aanpak. Met spectaculaire resultaten: de groei van
het aantal patiënten is gestopt, de kwaliteit en toegankelijkheid van de longzorg zijn
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verbeterd tegen lagere kosten (met name door daling van het aantal ziekenhuisopnamen
met 40%) en de arbeidsdeelname van longpatiënten is toegenomen.
De Long Alliantie Nederland pleit voor de start van het Nationaal Actieprogramma
Chronische Longziekten, met als doelen: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis
door astma en COPD, 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD, 20%
meer rendement van inhalatiemedicatie door zinniger, zuiniger en beter gebruik, 25%
minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken (nu rookt 40%) en 10%
minder doden door astma en COPD. De LAN hoopt dat ook de overheid wil bijdragen aan
de structurele geïntegreerde aanpak van chronische longziekten: samen staan we sterk!
3.

Medidis Groep versterkt de Long Alliantie Nederland

De Medidis Groep is per april jl. toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). In
Nederland zijn ruim 25.000 mensen afhankelijk van ademhalingsondersteuning. Veelal
mensen met ernstige COPD en terminale patiënten. Onder meer voor deze mensen levert
de Medidis Groep in heel Nederland integrale zorg door medicinale zuurstoftherapie,
sondevoeding- en infuustherapie, verneveltherapie en slaaptherapie inclusief de
apparatuur en hulpmiddelen. Door de producten en diensten van Medidis krijgen
zuurstofafhankelijke mensen letterlijk “lucht” en een deel van hun vrijheid terug.
De Medidis Groep is sinds 1991 actief in de levering van medicinale zuurstof. In de loop
der jaren is het aantal producten en diensten uitgebreid waardoor een compleet pakket is
ontstaan voor mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben. De Medidis Groep
loopt voorop in het aanbieden van innovatieve producten en diensten, zoals het
verzorgen van online scholingen voor zorgprofessionals via de “Medidis Ecademy” en
farmaceutische dienstverlening bij de mensen thuis. Onderdeel van de Medidis Groep is
de Zorg op Maat Apotheek. Deze levert medicijnen en medicinale zuurstof zoals bepaald
door de voorschrijver. Daarbij begeleidt en adviseert de ZOM apotheek patiënten bij het
gebruik tot “achter de voordeur” met gespecialiseerd farmaceutisch advies.
De LAN is verheugd over het toetreden van de Medidis Groep. Prof. dr. Reinout van
Schilfgaarde (voorzitter LAN): “De LAN wil preventie en zorg voor mensen met een
longziekte versterken, onder meer door samenwerking tussen de activiteiten van de
lidorganisaties. De Medidis Groep kan aan deze samenwerking bijdragen”. Meer
informatie over de Medidis Groep is HIER te vinden.
4.

Roken in horeca zonder personeel nog niet verboden

Op 16 mei jl. heeft de rechtbank zich uitgesproken over de bodemprocedure van Clean
Air Nederland tegen de Staat der Nederlanden over het rookverbod in de gehele horeca.
In 2011 zijn cafés zonder personeel uitgezonderd van het rookverbod. Versoepeling van
het rookverbod is volgens Clean Air Nederland in strijd met afspraken die Nederland in
internationaal verband heeft gemaakt en met het doel van de Tabakswet.
De rechtbank oordeelt dat de Staat der Nederlanden weliswaar internationale verdragen
heeft ondertekend voor tabaksontmoediging, echter het verdrag laat beleidsvrijheid voor
de precieze invulling door lidstaten. De uitzondering voor roken in horeca zonder
personeel is niet in strijd met het verdrag, omdat ruimte bestaat voor het maken van
uitzonderingen voor specifieke categorieën van cafés. Clean Air Nederland heeft
aangekondigd in hoger beroep te gaan.
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5.

Artsen zeggen NEE tegen tabak

Een groot aantal artsen onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging van Artsen
voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis pleiten bij de politiek voor een effectief
tabaksontmoedigingsbeleid. Reden is dat dagelijks onnodig 52 mensen overlijden aan
tabak. De initiatiefnemers vragen om te breken met het beleid van het huidige
demissionaire Kabinet en te zorgen voor: jaarlijkse verhoging van de tabaksaccijnzen,
waarschuwingsplaatjes op de sigarettenpakjes, volledig rookvrije horeca, vergoeding van
stoppen met roken programma’s in de basisverzekering, minder verkooppunten,
regulering van ingrediënten die tabak aantrekkelijker maken voor de jeugd.
Niet iedereen is het met de artsen eens. Zo meldt het TV programma “EEN Vandaag” dat
tabaksfabrikant Philip Morris een agressieve lobby is gestart om te voorkomen dat de
tabaksaccijnzen worden verhoogd, dit door lokale politici in Bergen op Zoom op te roepen
de landelijke politiek te beïnvloeden. De oproep van artsen is HIER te vinden. De EEN
vandaag rapportage is HIER te vinden.
6.

Astma: écht geen probleem meer?

Op woensdag 6 juni organiseert GlaxoSmithKline in samenwerking met voorzitters
prof. dr. D.S. Postma en prof. dr. P.E. Postmus het 2e Zeister Longsymposium. Voor de
organisatie van dit symposium is aan diverse longartsen in Nederland input gevraagd
voor het programma. Op basis hiervan is in samenspraak met de voorzitters een
interessant programma opgesteld. De titel van het symposium is: “Astma: écht geen
probleem meer?”.
Dit symposium biedt zorgverleners de mogelijkheid om de laatste inzichten over astma
en astmabehandeling te verkrijgen uit de mond van vooraanstaande experts.
Onderwerpen als genotypering, fenotypering, biomarkers, ernst van astma en astma bij
het kind komen aan de orde. Daarnaast is er een Lagerhuisdebat waarin longarts,
huisarts, patiënt, zorgverzekeraar en aanwezigen met elkaar in debat gaan over de
nieuwe LAN Zorgstandaarden Astma.

Het symposium is bedoeld voor longartsen, kinderlongartsen, allergologen en
kaderhuisartsen. Accreditatie wordt aangevraagd bij NVALT, NvvA, NVK en LHV.
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Het symposium wordt live opgenomen en zal na afloop van het symposium ook
beschikbaar zijn in de vorm van een webcast. Van het vorige symposium (over de
Zorgstandaard COPD) is de webcast HIER te zien. Meer informatie en opgeven voor het
symposium op 6 juni aanstaande kan HIER.
7. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het
gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

31 mei

Wereld Niet Roken Dag

6 juni

Longsymposium: Astma echt geen
probleem meer? GSK, Zeist

http://professionals.gsk.nl/eve
nementen/het-2e-zeisterlongsymposium.html

6 september

2e Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

20 september

www.pvkpoh.nl

20 september

Jaarcongres V&VN
Praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners
3e Big5 Congres

28 september

Ledenvergadering LAN

www.longalliantie.nl

12 oktober

Landelijk COPD Ketenzorg congres,
Julius Centrum
V&VN Longverpleegkundige
Lustrumcongres
Ledenvergadering LAN

www.healthinvestment.nl

14 december
14 december

Meer informatie

http://www.big5congres.nl

www.longalliantie.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.
8.

Oproep: steun de European COPD Coalition en teken de petitie “call to
action COPD”

Niet alleen in Nederland, maar ook op EU niveau zijn ontwikkelingen gaande om te
komen tot een betere aanpak van chronische longziekten. Op 21 maart jl. is de European
COPD Coalition (ECC) opgericht in het Europees parlement in aanwezigheid van een lid
van het Europees parlement en ambtenaren van de Europese Commissie. De ECC heeft
als doel om de aanpak van COPD hoger op de agenda van de Europese Commissie te
krijgen. De ECC is de vereniging van organisaties die EU breed en op nationaal niveau
actief zijn in de strijd tegen COPD.
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De ECC vraagt iedereen die betrokken is bij COPD om steun om beleidsbepalers binnen
de EU te bewegen de ziekte COPD aan te pakken en de financiële, sociale en
psychologische impact van de ziekte te verminderen. De “call to action COPD” is HIER te
vinden. Het tekenen van de oproep kan HIER.
9.

De Zorgstandaarden Astma komen er aan!

In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen astma. 350.000 volwassenen en
150.000 kinderen jonger dan 18 jaar. Daarmee is astma een veel voorkomende
chronische ziekte en onder kinderen zelfs de meest voorkomende chronische ziekte. Voor
het bevorderen van optimale preventie en zorg voor mensen met astma ontwikkelt de
Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard Astma Kinderen en de Zorgstandaard Astma
Volwassenen. Parallel wordt gewerkt aan het versterken van de astma richtlijnen.
In 2011 zijn de voorstellen voor de Zorgstandaard Astma Kinderen en Volwassenen
ontwikkeld. In januari 2012 heeft het LAN bestuur besloten het autorisatietraject voor
deze Zorgstandaarden te starten. Het autorisatietraject bestaat uit een ronde van
consulteren en een ronde van accorderen. In het kader van de consultatie vond eind
maart jl. de consultatiebijeenkomst plaats. De voorzitters van de werkgroepen
Zorgstandaard Astma presenteerden de zorgstandaarden en met de aanwezigen is van
gedachten gewisseld over de inhoud van de zorgstandaarden en de toepassing in de
praktijk. Tijdens de bijeenkomst bleek grote steun voor de opgestelde zorgstandaarden.
De LAN gebruikt de opbrengst van de consultatie (de bijeenkomst en de schriftelijke
reacties) voor het opstellen van de definitieve Zorgstandaarden Astma. Als alles volgens
planning verloopt, is de verwachting dat de Zorgstandaarden Astma na de zomer
beschikbaar komen. De presentaties over de Zorgstandaard Astma Kinderen en de
Zorgstandaard Astma Volwassenen zijn HIER te vinden.
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10. 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 (praktijkverpleegkundigenpraktijkondersteuners);

-

Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN).

Buitengewoon lid:
-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);

Bedrijfsleden:
-

Achmea (Achmea);

-

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);
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-

Novartis (Novartis);

-

Nutricia (Nutricia);

-

Nycomed (Nycomed);

-

Pfizer (Pfizer);

-

Sandoz (Sandoz);

-

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. Contactgegevens: Long Alliantie Nederland, Stationsplein 125, 3818 LE
Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, info@longalliantie.nl en
telefoonnummer 033-4218418.
11. 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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