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1. Wereldwijde steun voor aanpak chronische longziekten
Er is unanieme wereldwijde steun voor het beter aanpakken van chronische
longziekten. Op 13 mei jl. is door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen die
de regeringen van alle lidstaten oproept meer te doen aan de preventie en
behandeling van chronische longziekten en andere onoverdraagbare ziekten. In de
resolutie wordt verwezen naar eerder aangenomen resoluties, onder meer de
resolutie uit 2008 die lidstaten oproept een Nationaal Actieprogramma voor
Chronische Longziekten te starten. In september 2011 spreken de regeringsleiders
tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de voortgang van
lidstaten in de preventie en aanpak van chronische longziekten.
In Nederland hebben circa één miljoen mensen met een chronische longziekte. Dit
aantal neemt toe met name door de verwachte groei van het aantal COPD patiënten
van 300.000 naar 500.000 in 2025. Nederland heeft nog geen Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten. De Long Alliantie Nederland zet zich in
voor het tot stand komen van dit actieprogramma in Nederland en ziet de VN
resolutie als een ondersteuning van het belang van dit actieprogramma. De VN
resolutie is HIER te vinden.
2. Ernstig astma op TV: leven zonder lucht
De AVRO heeft aandacht besteed aan ernstig astma. Vier bekende Nederlanders
hebben aan den lijve ondervonden hoe het is te moeten leven met een ernstige vorm
van astma, door op pad te gaan met iemand die lijdt aan ernstig astma. Dennis (38)
is een maand te vroeg geboren waardoor zijn longen niet helemaal volgroeid zijn.
Sharon (15) revalideert in Astmacentrum Heideheuvel, waar ze haar leven weer
probeert op te pakken. Anne (26) heeft een lastig te behandelen vorm van allergisch
astma, daardoor heeft ze veel medicatie om haar longen te beschermen. Anne wil
alles blijven doen, ze werkt fulltime en wil uitgaan met vrienden en haar hobby's
beoefenen. Thijs (62) weet pas sinds zijn 58e dat hij astma heeft. Toen kreeg hij een
bijna fatale aanval na het innemen van een aspirine. Later bleek dat hij dodelijk
allergisch is voor aspirine. Thijs meet elke dag zijn longconditie en houdt dit bij met
een programma in verschillende grafieken. De indringende portretten zijn te vinden
op Uitzendinggemist. Klik hier voor aflevering 1 en hier voor aflevering 2.
3. Vernieuwde “ Artsenwijzer Diëtetiek” beschikbaar voor zorgverleners
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft de vernieuwde “ Artsenwijzer
Dietetiek” uitgebracht. De Artsenwijzer Diëtetiek is een indicatielijst die aangeeft bij
welke aandoeningen en op welk moment het wenselijk is een patiënt naar een diëtist
te verwijzen. Naast algemene informatie over de werkwijze van de diëtist staan per
aandoening de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd
vermeld. Ten behoeve van een adequate en gerichte verwijzing wordt tevens per
indicatie aangegeven welke gegevens de diëtist van de arts nodig heeft voor een
goede dieetadvisering. Alle informatie is, waar mogelijk, op basis van evidence based
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medicine en sluit aan op geautoriseerde richtlijnen en zorgstandaarden. Indien
onvoldoende bewijs in onderzoeken aanwezig was, deden deskundigen in consensus
een aanbeveling o.a. op basis van ‘expert opinion’.
De komende tijd zullen diëtisten de nieuwe Artsenwijzer Diëtetiek persoonlijk
uitreiken aan de zorgaanbieders met wie zij samenwerken. Artsen en andere
zorgaanbieders die graag een exemplaar ontvangen, kunnen dit vragen aan de
diëtist in hun omgeving. De herziene Artsenwijzer Diëtetiek is beschikbaar zowel in
boekvorm als middels de gebruiksvriendelijke website (www.artsenwijzer.info).
4. Baten gezondheidszorg groter dan de kosten
In de verkiezingscampagnes komen de kosten van de gezondheidszorg en de
bezuinigen op de zorg regelmatig aan bod. De opbrengsten van de gezondheidszorg
worden minder belicht. Dat is opvallend omdat de baten van de gezondheidszorg de
kosten ruimschoots overtreffen. Iedere geïnvesteerde euro levert €1,30 op aan
baten, in de vorm van een hogere levensverwachting, toegenomen kwaliteit van
leven, lager ziekteverzuim en hogere arbeidsparticipatie. Dat blijkt uit de recent
verschenen publicatie “Een beter Nederland, de gouden eieren van de
gezondheidzorg” van econoom Marc Pomp.
Het positieve rendement is echter geen reden om de zorgkosten kritiekloos te laten
toenemen, omdat er grenzen zijn aan de prijs die mensen voor gezondheid willen
betalen. Met het oog op de toekomst waarschuwt het boek voor algemene
bezuinigingsmaatregelen zoals verlaging van budgetten, beperking van het
zorgaanbod en het belemmeren van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, omdat
daarmee de kip met de gouden eieren wordt geslacht. Winst kan onder meer worden
gezocht in het aanpakken van ondoelmatigheden.
5. VWS rapporteert over chronisch ziekenbeleid
Het Ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van
de programmatische aanpak van het chronisch ziekenbeleid. In Nederland zijn circa
4,5 miljoen mensen met een chronische ziekte en de 21ste eeuw wordt in medisch
opzicht de eeuw van de chronisch zieken genoemd. In de informatierijke brief
rapporteert VWS over de doelen, noodzaak, instrumenten, verdere onderbouwing en
evaluatie van het beleid. De brief bevat geen nieuwe voornemens en plannen, omdat
het Kabinet demissionair is.
Doelen van de programmatische aanpak van chronisch ziekenbeleid zijn: bereiken
van gezondheidswinst, goede kwaliteit van leven en betere arbeidsparticipatie, door
het voorkomen en beter behandelen van chronische aandoeningen. Maatschappelijke
en economische ontwikkelingen vergroten de noodzaak tot kostenbeheersing en
verbetering van de arbeidsproductiviteit. Onderdelen van de programmatische
aanpak zijn het centraal stellen van de patiënt, meer aandacht voor preventie,
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integrale zorg, transparantie over (behandel)resultaten. Instrumenten voor dit beleid
zijn zorgstandaarden, zelfmanagement van patiënten en betere samenhang tussen
preventie en curatie.
Voor het verder onderbouwen en toetsen van het beleid zijn onderzoeksprogramma’s
gestart bij ZonMw, CBO en op het gebied van diabetes. Ook is een onafhankelijke
evaluatiecommissie ingesteld, die gedurende drie jaar gaat kijken naar de wijze
waarop integrale bekostiging vorm krijgt. In de evaluatie staan de effecten voor de
patiënt centraal. Tot slot schetst de brief uitdagingen voor de toekomst, zoals het
realiseren van een cultuuromslag naar meer proactieve, patiëntgerichte en integrale
chronische zorg en het verder ontschotten van het zorgaanbod. De VWS brief is HIER
te vinden.
6. V&VN beoordeelt zorgplannen politieke partijen
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft de programma’s van de
politieke partijen beoordeeld aan de hand van de V&VN Zorgmeetlat. Deze meetlat
gaat in op zes criteria, waaronder preventie en begeleiding van (potentiële)
patiënten, instroom en behoud van medewerkers in de zorg, kwaliteit en veiligheid,
flexibiliteit en taakherschikking en heldere politieke keuzes. Uit de beoordeling komt
naar voren dat CDA, D66 en Groen Links het beste scoren met ieder het rapportcijfer
7,5. Gevolgd door PvdA met een 7, VVD met een 6,5, Christen Unie met een 6, SP
en SGP met een 5,5. Het volledige beoordelingsrapport met een uitgebreide
toelichting is te vinden op de website van de V&VN.
7. Longen op de agenda
Hieronder vindt u een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het
gebied van longen en gerelateerde onderwerpen.
10 juni

Homeopathie daar zit wat in,

www.homeopathiestichting.n

wetenschappelijke onderbouwing
en praktische toepassing
24 juni

2 juli

Opening Longpunt Astma Fonds

www.groningen.astmafond

in Groningen

s.nl

4e Nationale Congres Ketenzorg en

www.integratedcare.eu

Geïntegreerde Zorg
7 september

Bijeenkomst Innovatieplatform

m.rebel@vilans.nl

COPD
9 september

3e Nationaal POH congres

17 september

Ledenvergadering Long Alliantie
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www.healthinvestment.nl

Nederland
1 oktober

NRS Young Investigators

http://www.nrs-science.nl

Symposium
7 oktober

Big 5 Congres

www.big5congres.nl

14 oktober

4e Nationale Congres COPD

Nadere informatie volgt

7 december

8e jaarlijkse

www.healthinvestment.nl

actualiteitensymposium, de
verpleegkundige zorg bij COPD en
Astma anno 2011

17 december

Ledenvergadering Long Alliantie
Nederland

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.

Autorisatieproces Zorgstandaard COPD in afrondende fase

De Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelt de Zorgstandaard COPD, met als doel
het bevorderen optimale zorg voor de ruim 300.000 mensen in Nederland met COPD.
Binnenkort verwachten wij u te informeren over het autorisatieproces van de
Zorgstandaard COPD. Zodra de Zorgstandaard COPD is geautoriseerd, wordt deze
beschikbaar gesteld aan alle (potentiële) gebruikers.
9.

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);

-

Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

-

Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV);

-

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);

-

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);

-

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Longverpleegkundigen;

-

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling
Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners (praktijkverpleegkundigenpraktijkondersteuners);

-
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Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);

-

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN);

-

SAN Centra voor Medische Diagnostiek (SAN);

-

Astma Fonds Longstichting (Astma Fonds);

-

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);

-

ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ); (buitengewoon lid)

-

Landelijke Vereniging voor Georganiseerde eerste lijn (LVG); (buitengewoon lid)

-

Astra Zeneca (Astra Zeneca); (bedrijfslid)

-

Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim) (bedrijfslid)

-

Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi); (bedrijfslid)

-

GlaxoSmithKline (GSK); (bedrijfslid)

-

Mediq (Mediq); (bedrijfslid)

-

Merck Sharp en Dohme (MSD); (bedrijfslid)

-

Novartis (Novartis); (bedrijfslid)

-

Nycomed (Nycomed); (bedrijfslid)

-

Pfizer (Pfizer) (bedrijfslid);

-

Teva Pharma Nederland (Teva) (bedrijfslid).
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.
10. 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.
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