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Graag informeren wij u over het volgende:
1. Long Alliantie Nederland opgericht en aan de slag
2. Long Alliantie Nederland werkt aan LAN zorgstandaard COPD
3. VWS en NZa werken aan functionele bekostiging COPD
4. Vooraankondiging: derde Nationaal Congres COPD Ketenzorg
5. Eerste ledenvergadering LAN goed verlopen
6. Drie nieuwe leden versterken de Long Alliantie Nederland
7. LAN bestuur benoemt secretaris en penningmeester
8. Emiel Rolink gestart als beleidscoördinator
9. Petra van Ravenhorst-van de Wolfshaar gestart als secretaresse
10. Long Alliantie Nederland gehuisvest in het “Huis van de Gezondheid”
11. Meer informatie over deze nieuwsbrief

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

drs. Emiel Rolink
beleidscoördinator

1.

Long Alliantie Nederland opgericht en aan de slag
Op 26 november 2008 is de Long Alliantie Nederland (LAN) opgericht door
twaalf vooraanstaande partijen in Nederland op het gebied van chronische
longzorg, te weten:
-

Astma Fonds Longpatiëntenvereniging;

-

Vereniging Nederland-Davos;

-

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

-

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

-

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);

-

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

-

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

-

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);

-

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie
(KNMP);

-

Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN);

-

Samenwerkende Artsenlaboratoria & diagnostische centra in Nederland
(SAN);

-

Astma Fonds Longstichting.

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:
-

terugdringing van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;

-

het terugdringen van de ernst van hun ziekte;

-

terugdringing van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische
longaandoeningen;

-

het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.

Sinds de oprichting van de LAN zijn de nodige activiteiten uitgevoerd. Deze
eerste nieuwsbrief van de LAN informeert u hierover.

2.

Long Alliantie Nederland werkt aan LAN zorgstandaard COPD
De LAN werkt aan het opstellen van de LAN zorgstandaard COPD. Hiervoor is
een werkgroep ingesteld, onder voorzitterschap van dr. J.C.C.M. In ’t Veen
(NVALT) en drs. PH. L. Salomé (CAHAG). Namens elk LAN lid is een
vertegenwoordiger afgevaardigd. De werkgroep maakt dankbaar gebruik van
de voorlopige zorgstandaard COPD, alsmede van bestaande richtlijnen voor
COPD. De COPD zorgstandaard wordt opgebouwd conform het raamwerk voor
zorgstandaarden dat door het Coördinatieplatform Zorgstandaarden wordt
ontwikkeld. Het streven is om de COPD zorgstandaard gereed te hebben in
oktober / november 2009, zodat dan vaststelling door de LAN en
implementatie in de zorg kan plaatsvinden.

3.

VWS en NZa werken aan functionele bekostiging COPD
Het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan
de invoering van functionele bekostiging voor vier chronische ziekten: COPD,

diabetes, cardiovasculaire risicomanagement en hartfalen. De LAN is op dit
onderwerp in overleg met zowel VWS als NZa.
Functionele bekostiging is bekostiging waar de zorgprestatie centraal staat en
niet “wie” deze zorg levert. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan
een “uitvoeringstoets” waarin haalbaarheid en uitvoerbaarheid worden
onderzocht. De NZa wil deze toets in december 2009 afronden. In april jl.
heeft de NZa een visiedocument uitgebracht: “functionele bekostiging vier
niet-complexe chronische zorgvormen”. Belangrijk is dat de NZa als
randvoorwaarde formuleert voor de invoering van functionele bekostiging de
“aanwezigheid van een door de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders
geaccepteerde en door de patiëntenverenigingen gelegitimeerde
zorgstandaard”. Voor COPD is reeds een voorlopige zorgstandaard
beschikbaar en nog dit jaar zal deze worden omgezet in een definitieve
zorgstandaard (zie voorgaand bericht). Het visiedocument van de NZa is HIER
te vinden.
4.

Vooraankondiging: derde Nationale Congres COPD Ketenzorg
Op vrijdag 20 november 2009 is het derde Nationale Congres COPD
Ketenzorg. Dit congres wordt georganiseerd door het Julius Centrum van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Astma Fonds en de Long Alliantie
Nederland. In een volgend nieuwsbrief ontvangt u informatie over het
programma.

5.

Eerste ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
Het hoogste orgaan binnen de LAN is de ledenvergadering. Minimaal
tweemaal per jaar komen alle leden bijeen om het beleid van de LAN te
bespreken en te bepalen. Op 12 juni jl. was de eerste LAN ledenvergadering.
Aan de orde zijn gekomen:
- Het concept LAN meerjarenbeleidsplan 2010-2012. Dit plan moet richting,
vorm en inhoud geven aan de activiteiten van de LAN tussen 2010 en
2012. Tijdens de vergadering hebben de leden hun inbreng geleverd op
het concept plan. In september spreekt de ledenvergadering opnieuw over
dit plan. Vaststelling vindt plaats in de ledenvergadering van december
2009.
- Het LAN activiteitenplan 2009 is vastgesteld. Bepaald is onder meer dat de
LAN de komende maanden gaat verkennen welke behoeften er bij de
leden zijn met betrekking tot de ontwikkeling van zorginfrastructurele
voorzieningen (zorgstandaarden, richtlijnen, etc.) voor astma en de
weeslongziekten. Ook wordt verkend hoe een Nationaal Actieprogramma
COPD vormgegeven kan worden.
- De LAN neemt de verantwoordelijkheid over van de Stichting
Ketenkwaliteit COPD (SKK) voor lopende taken en verplichtingen. De SKK
wordt opgeheven.

6.

Drie nieuwe leden versterken de Long Alliantie Nederland
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Actiz en de Landelijke
Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) zijn toegetreden tot de LAN. De
LAN heet de drie nieuwe leden van harte welkom!

7.

LAN bestuur benoemt secretaris en penningmeester
Het bestuur van de Long Alliantie Nederland heeft de heer prof. dr. Huib. A.M.
Kerstjens benoemd als secretaris en de heer dr. Ruud P. Dessing als
penningmeester. Voorzitter is de heer Prof. dr. Reinout van Schilfgaarde. De
andere leden van het bestuur zijn de heer Michael R. Rutgers MSc, dr. Ivo
J.M. Smeele, Walter J.M. van Litsenburg en drs. Philip J. van der Wees.

8.

Emiel Rolink gestart als beleidscoördinator
Per 1 mei jl. is drs. Emiel Rolink in dienst getreden als beleidscoördinator bij
de Long Alliantie Nederland. Binnen de LAN is Emiel verantwoordelijk voor het
bureau en de ondersteuning van het bestuur.

Emiel werkte hiervoor als beleidsmedewerker / projectleider bij Revalidatie
Nederland (de branchevereniging voor revalidatie instellingen). Hier was
Emiel onder andere betrokken bij de ontwikkeling en invoering van de DBC’s,
het dankzij de Tweede Kamer starten van een “Revalidatie
Innovatieprogramma 2009-2011”, het door de zorgverzekeraars afschaffen
van de machtigingen voor revalidatiezorg, en het aantonen van de
toegevoegde waarde van revalidatie op macro, meso en micro niveau.
Daarvoor was Emiel werkzaam op het Ministerie van Economische Zaken en
betrokken bij de invoering van marktwerking in diverse sectoren. Emiel
studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit en HEAO aan de Hogeschool
van Utrecht.
9.

Petra van Ravenhorst-van de Wolfshaar gestart als secretaresse
Per 1 april jl. is Petra van Ravenhorst-van de Wolfshaar in dienst getreden als
secretaresse bij de Long Alliantie Nederland.

Petra werkte hiervoor als office manager / secretaresse bij een werving- en
selectiebureau waar ze verantwoordelijk was voor de ondersteuning van de
twee directeur/eigenaren en vier consultants. Petra van Ravenhorst is te
bereiken via het e-mail adres: ravenhorst@longalliantie.nl.

10.

Long Alliantie Nederland gehuisvest in “Het huis van de Gezondheid”
Vanaf juni is de Long Alliantie Nederland gehuisvest in het “Huis van de
Gezondheid” in Amersfoort. In dit kantorenpand zijn diverse partijen
gehuisvest die actief zijn op het gebied van chronische ziekten. Naast de LAN
zijn dit onder andere de Nederlandse Diabetes Federatie, het Diabetes Fonds
en het Fonds Psychische Gezondheid. Ook het Astma Fonds is voornemens om
naar dit pand te verhuizen.

De adresgegevens van de Long Alliantie Nederland zijn als volgt:
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Telefoonnummer: 033- 421 84 18
11.

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.

