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1. Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD uitgebracht
Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 8.000 mensen aan de gevolgen van COPD. Uit
onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van
zorg minder goed georganiseerd blijkt te zijn dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor
mensen met kanker. Daarnaast was er voor deze groep patiënten nog geen richtlijn.
Daar is nu verandering in gekomen met het uitbrengen van de richtlijn “palliatieve zorg
voor mensen met COPD”. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep
van de Long Alliantie Nederland onder voorzitterschap van dr. Bert Baas. Het
voornaamste doel van de richtlijn is het bevorderen van goede palliatieve zorg bij
mensen met COPD.
De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt de zorgverleners een handvat
om de inhoud van de zorg te verbeteren en te optimaliseren. Van groot belang is dat in
de richtlijn duidelijk aandacht besteed wordt aan het patiëntenperspectief. Dit is omdat in
deze fase van de ziekte de wensen van de patiënt om wel of niet een intensieve
behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect van groot belang zijn voor het verdere
behandelproces. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de
behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een plan om de richtlijn zo goed mogelijk te
implementeren in de dagelijkse praktijk. De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met
COPD en een samenvatting hiervan zijn binnenkort bestelmaar maar nu al te downloaden
via: www.longalliantie.nl/publicaties
2. Verdriet over bezuinigingen op preventie en zorg
In het LAN nieuwsbericht van juni was te lezen dat de LAN zeer bezorgd is dat de
aangekondigde bezuinigingsmaatregelen op het gebied van preventie en integrale zorg
gaan leiden tot meer en ziekere chronische longpatiënten en een toename van de
zorgkosten. De Minister van VWS heeft in meerdere brieven aan de Tweede Kamer
bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Op het gebied van preventie is de Minister
voornemens te korten op de infrastructuur voor tabakspreventie, de stoppen-met-rokenprogramma’s uit de basisverzekering te halen en de gecombineerde leefstijlinterventie
(ondanks bewezen kosteneffectiviteit) niet toe te voegen aan de basisverzekering. Op het
gebied van integrale zorgverlening is de Minister voornemens meer eigen betalingen in te
voeren voor onder meer dieetadvisering, fysiotherapie en psychologische ondersteuning.
Hierdoor wordt integrale zorgverlening en het bereiken van zoveel mogelijk
gezondheidswinst voor mensen met een chronische longziekte ernstig belemmerd.
Helaas zijn veel van de voorstellen van de minister overgenomen, ondanks verzet van
een groot aantal partijen in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld voor het stoppen met roken
was er steun van D66, PvdA, Groen Links, Christen Unie, SP en SGP voor het langer in
de basisverzekering houden van de ondersteuning voor het stoppen met roken. De
gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken wel in de basisverzekering, de
combinatie met farmacologische ondersteuning verdwijnt uit de basisverzekering.
3. Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD in afrondende fase
De Long Alliantie Nederland heeft in 2010 de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Deze
zorgstandaard is echter niet volledig omdat de Kwaliteitsindicatoren nog ontbreken. In de
afgelopen periode is door een brede LAN werkgroep onder voorzitterschap van de heer
dr. G.J. Wesseling, longarts en mevrouw dr. J.E. Jacobs (IQ Healthcare) gewerkt aan de

Kwaliteitsindicatoren behorend bij de Zorgstandaard COPD. In maart is besloten tot de
start van het autorisatieproces, dat bestaat uit consulteren en accorderen. De consultatie
is uitgevoerd van maart tot en met juni 2011. De reacties uit de consultatie zijn door de
werkgroep aandachtig bestudeerd, besproken en vervolgens verwerkt. Dit heeft
geresulteerd in de oplevering van de eindversie van de Kwaliteitsindicatoren
Zorgstandaard COPD. Op 30 juni heeft het LAN bestuur besloten tot de start van de
afrondende accorderingsronde. De gewone leden van de LAN is gevraagd akkoord te
geven op de eindversie van de Kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD. Zodra alle
leden akkoord hebben gegeven is de autorisatie een feit. Dan worden de
kwaliteitsindicatoren Zorgstandaard COPD breed verspreid aan alle gebruikers van de
zorgstandaard.
4. Webcast van dynamisch en leerzaam symposium over longziekten
Op donderdag 9 juni jl. vond het Symposium Longziekten: “Veranderingen in de Zorg en
Research” plaats dat werd georganiseerd door GlaxoSmithKline in samenwerking met
prof. dr. D.S. Postma en prof. dr. P. E. Postmus. Het was een dynamisch en leerzaam
symposium over ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg en wetenschap. Het
symposium is opgenomen en nu beschikbaar in de vorm van een webcast. De
presentaties waren allen van hoge kwaliteit. De webcast bekijken? Registeren voor de
webcast kan HIER
5. Bijeenkomst Schone lucht voor kwetsbare groepen
Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Op de werkvloer, in de speeltuin, op scholen en
in ziekenhuizen. Voor veel mensen is het leven in vervuilde lucht een probleem, zoals
chronisch zieken, astma- en andere longpatiënten. Schone lucht is onontbeerlijk voor
mensen die al moeite hebben met ademen en dagelijks worden geconfronteerd met de
gevolgen van vervuilde lucht. Chiesi, Syntens, de Kennisalliantie en De Legitimiteit Groep
zijn daarom begonnen met een schone lucht-campagne onder de titel 'Schone lucht voor
iedereen'.
De LAN was bij de tweede bijeenkomst op 16 juni aanwezig om mee te praten over dit
thema. Deze bijeenkomst stond in het teken van schone lucht voor kwetsbare groepen.
Zo is er gesproken over de gevolgen van een niet schone lucht voor kinderen en over de
causale relatie van fijnstof met hart- en vaatziekten. Tijdens de brainstormsessie hebben
mensen van verschillende instellingen en achtergronden gediscussieerd hoe de
luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Hieruit kwam naar voren dat een schonere lucht
alleen bereikt kan worden door voldoende kennis op dit gebied bij iedereen te genereren
zodat er bewustwording ontstaat. De conclusie was dat alleen dan voldoende draagvlak
bereikt kan worden om dit daadwerkelijk om te zetten in concrete acties.
Op woensdag 7 september 2011 vindt de derde bijeenkomst plaats van Schone Lucht
voor Iedereen. De bijeenkomst richt zich ditmaal op het deelgebied 'Werkenden'. Deze
bijeenkomst vindt plaats in Corpus te Leiden. Zie voor meer informatie
www.schoneluchtvooriedereen.nl

6. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het
gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.

Agenda 2011
Wanneer

Wat

Meer informatie

8 september

Nationaal Pulmonaal Congres

www.healthinvestment.nl

15 september

Jaarcongres V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijk-ondersteuners

www.venvn.nl

16 september

LAN ledenvergadering

24- 28
september

European Respiratory Society congres

www.erscongress2011.org

6 oktober

2e Big5 Congres

www.healthinvestment.nl

11 november

NRS Young Investigator Symposium

www.nrs-science.nl

7 december

9e V&VN Longsymposium

www.healthinvestment.nl

16 december

LAN ledenvergadering

Diverse data

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)
Praktische spirometrie voor de eerste lijn

www.cahag.nl/caspir

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.
7.

Nathalie Janssen verlaat Long Alliantie Nederland

Per 31 juli a.s. verlaat Nathalie Janssen de Long Alliantie Nederland. Als
beleidsmedewerker heeft Nathalie onder meer gewerkt aan de Kwaliteitsindicatoren
behorend bij de Zorgstandaard COPD en als secretaris van de Adviescommissie
Individuele Preventie en Zorg. Nathalie Janssen zet haar carrière voort als zelfstandige
bij Pereg, een bureau op het gebied van ayurvedische massage, coaching en mediatie.
De Long Alliantie Nederland dankt Nathalie voor haar inzet en betrokkenheid en wenst
Nathalie veel succes.
8.

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);
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).

Buitengewone leden:
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);
- Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG).
Bedrijfsleden:
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Mediq (Mediq);
- Merck Sharp en Dohme (MSD);
- 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.
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.
9.

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.

