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Graag informeren wij u over het volgende:
1. Winst te behalen bij beter gebruik van geneesmiddelen
2. 19 september: dag van de Diëtist
3. VWS treft voorbereidingen voor introductie functionele bekostiging
4.
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ZonMw presenteert standaard voor zorgstandaarden
LAN reageert op consultatie Zichtbare Zorg over de Minimale Dataset COPD
Programma bekend van het Derde Nationale congres COPD Ketenzorg
Nathalie Janssen gestart als beleidsmedewerker

8. Long Alliantie Nederland ook via internet bereikbaar
9. Meer informatie over deze nieuwsbrief

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs. Emiel Rolink
beleidscoördinator

1.

Winst te behalen bij beter gebruik van geneesmiddelen
Er is in Nederland veel winst te behalen in gezondheid en geld bij een beter
gebruik van geneesmiddelen. Dat blijkt uit een recent verschenen
signalement van ZonMw “Goed Gebruik van Geneesmiddelen”. Belangrijkste
winst is te behalen door:
- Het terugdringen van te veel, te weinig en onnodig medicijngebruik.
- Verbetering van doelmatigheid en effectiviteit van geneesmiddelen, met
extra aandacht voor bijzondere groepen zoals kinderen en patiënten
met zeldzame aandoeningen.
- Meer onderzoek of bestaande medicijnen voor andere aandoeningen
kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld voor zeldzame aandoeningen.
- Bevorderen van betere effecten van geneesmiddelen door betere
therapietrouw, meer kennis over meervoudig medicijngebruik, betere
toedieningsvormen en levensstijlveranderingen.
ZonMw heeft het signalement aan VWS aangeboden. VWS is aan zet om
vervolgactie te ondernemen.
Ook bij het medicijngebruik bij chronische longaandoeningen is een beter
gebruik van medicijnen mogelijk. Dit kan worden opgemaakt uit de “monitor
zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD, trends en
ontwikkelingen over de periode 2001-2008” dat in opdracht van de Astma
Fonds patiëntenvereniging is uitgebracht. In het onderzoek komt naar voren
dat de kennis van mensen met astma en COPD over hun geneesmiddelen in
veel gevallen slecht is. 40% van de astmapatiënten en 30% van de COPD
patiënten wijkt af van de medicatievoorschriften en 20% van de astma en
13% van de COPD patiënten vergeet regelmatig de medicatie te nemen.
Het ZonMW rapport is HIER te bestellen en de monitor van het Astma Fonds is
HIER te downloaden.

2.

19 september 2009: Dag van de Diëtist
Op zaterdag 19 september aanstaande is het de Dag van de Diëtist. Verspreid
over Nederland zetten diëtisten hun deuren open om het publiek te
informeren over het werk van de diëtist. Patiënten en consumenten kunnen
bij een groot aantal diëtisten voedingsadviezen en informatie krijgen over
leefstijl en fysieke gezondheid. Op grond van onder meer lengte, gewicht,
middelomtrek, polsomtrek en knijpkracht vertelt de diëtist meer over de
fysieke gezondheid. De diëtist geeft advies dat aansluit bij de
voedingsvoorkeuren van de bezoekers. Een volledig aanbod van de
activiteiten op de Dag van de Diëtist is HIER te vinden.

3.

VWS treft voorbereidingen voor introductie functionele bekostiging
VWS heeft een “voorhangbrief” naar de tweede kamer gestuurd over
functionele bekostiging voor vier chronische ziekten: diabetes, COPD,
cardiovasculaire risicomanagement en hartfalen. Speerpunt is het verbeteren
van de kwaliteit van de zorgprestatie voor chronisch zieken, door stimuleren
van ketenzorg en invoeren van functionele bekostiging. Inrichting verloopt
volgens professionele standaarden en inzichten, met de zorgstandaard als
herkenbaar uitgangspunt. Vanaf 2010 wordt gestart met contractering van de
dbc’s, aanbieders en verzekeraars zijn niet verplicht om per 2010 dbc’s te

contracteren.
Geneesmiddelen, diagnostiek en hulpmiddelen vallen buiten de opgestelde
keten DBC-bekostiging, streven voor invoeren is 2011. Deze brief handelt
tevens over de wijziging in de bekostiging voor de huisartsenzorg vanaf 2010.
Op 30 september aanstaande vergadert de Tweede Kamer over dit
onderwerp. De “voorhangbrief” is HIER te vinden.

4.

ZonMw presenteert Standaard voor zorgstandaarden
In het kader van het ZonMw programma Diseasemanagement chronische
ziekten heeft het Coördinatieplatform Zorgstandaarden het rapport
“Standaard voor zorgstandaarden” opgeleverd. Het rapport geeft onder
andere een begripsomschrijving van een zorgstandaard, ook wordt de opbouw
en inrichting van een zorgstandaard uitgewerkt en wordt ingegaan op de
toepassing van zorgstandaarden. Het betreft een tussentijds rapport omdat
een aantal openstaande kwesties nog niet is uitgewerkt, zoals de toewijzing
van verantwoordelijkheid voor het opstellen en onderhouden van de
zorgstandaard. De Long Alliantie Nederland gebruikt het rapport bij het
opstellen van de LAN zorgstandaard COPD. Het ZonMw rapport is HIER te
vinden.

5.

LAN reageert op consultatie Zichtbare Zorg over de Minimale Dataset
COPD
Het programmabureau Zichtbare Zorg van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg werkt aan het definiëren van de Minimale Dataset (MDS)
voor chronische zorg, waaronder COPD. Aanleiding voor de consultatie is de
invoering van de functionele bekostiging en de behoefte om de kwaliteit van
COPD zorg te meten. Voor COPD is door Zichtbare Zorg een voorlopige MDS
vastgesteld die met name ingaat op contact- en persoonsgegevens van de
patiënt, gegevens over de zorgverlener, medicatiegegevens en risicofactoren
voor multimorbiditeit. In 2010 volgt een uitgebreidere consultatie die moet
uitmonden in een set kwaliteitsindicatoren en een uitbreiding van de MDS.
De LAN geeft in de consultatie aan idealiter eerst de LAN zorgstandaard COPD
te ontwikkelen met bijbehorende prestatie-indicatoren en dan pas de MDS op
te stellen. Tegen de voorgestelde voorlopige MDS heeft de LAN geen bezwaar,
al is nog onduidelijk in hoeverre deze zal leiden tot een verbetering van de
zorg. Tot slot is de LAN bereid om in het vervolgproces bij te dragen aan de
ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren en de definitieve MDS voor COPD.
Het consultatiedocument van Zichtbare Zorg is HIER te vinden.

6.

Programma bekend van het derde Nationale Congres COPD Ketenzorg
Op 20 november 2009 is het 3e Nationale congres over COPD Ketenzorg. Dit
congres staat in het teken van uitwisseling van belangrijke ontwikkelingen in
COPD ketenzorg op het gebied van onderzoek, innovatie en ervaringen met
bestaande en voorgenomen beleidsmaatregelen. Het congres wordt
georganiseerd door het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht in samenwerking met het Astma Fonds en de Long Alliantie
Nederland. Het programma is vanaf volgende week HIER te vinden.

7.

Nathalie Janssen gestart als beleidsmedewerker LAN
Per 1 augustus jl. is drs. Nathalie Janssen in dienst getreden als
beleidsmedewerker bij de Long Alliantie Nederland.

Binnen de LAN is Nathalie medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en
implementeren van beleid en het ondersteunen van de beleidscoördinator.
Nathalie werkte hiervoor als Interim Manager bij een mediabureau (Kobalt),
waar zij hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het beleid, het financiële
management en het kwalitatieve mediaonderzoek. Daarvoor was Nathalie
vele jaren werkzaam als projectleider/onderzoeker in zowel de
wetenschappelijke als commerciële sector. In deze periode heeft zij als
freelancer onder andere onderzoek gedaan naar de beleving van chronisch
zieken en als psychologisch onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum
naar de communicatie over kleine kansen op complicaties bij darmonderzoek.
Nathalie studeerde Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van
Amsterdam. Met de komst van Nathalie bestaat het landelijk bureau van de
LAN uit drie personen, te weten: Emiel Rolink (beleidscoördinator), Nathalie
Janssen (beleidsmedewerker) en Petra van Ravenhorst (secretaresse)
8.

Long Alliantie Nederland ook via internet bereikbaar
De Long Alliantie Nederland is sinds augustus aangesloten op het internet. De
website van de Long Alliantie Nederland is bereikbaar op: www.longalliantie.nl
Op de website is onder meer informatie te vinden over de doelen en leden van
de LAN. In de komende maanden wordt de website verder uitgebouwd.
De adresgegevens van de Long Alliantie Nederland zijn:
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer: 033- 421 84 18

9.

Meer informatie over deze nieuwsbrief
Deze maandelijkse digitale nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de
Long Alliantie Nederland. Geadresseerden zijn leden en relaties van de LAN,
belangstellenden en mensen die voorheen de nieuwsbrief van de Stichting
Ketenkwaliteit COPD ontvingen.
Als u zich wilt opgeven of afmelden voor deze nieuwsbrief, of als meer
personen binnen uw organisatie deze nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt
u dat doorgeven aan Petra van Ravenhorst: ravenhorst@longalliantie.nl.

