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1. Vacature: promovendus palliatieve zorg voor mensen met COPD
Ieder uur sterft er iemand aan COPD, vaak na een lange lijdensweg. Jaarlijks gaat het om
10.000 doden. Zo’n 600.000 mensen hebben COPD. Bij COPD is palliatieve zorg nog
steeds geen gebruikelijke zorg. Mede hierdoor hebben veel patiënten met COPD in de
laatste levensfase een (te) lage kwaliteit van leven.
za
ZonMW heeft een vierjarige subsidie toegekend aan een consortium van meer dan 30
organisaties onder aanvoering van de Long Alliantie Nederland om de komende vier jaar
de palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun mantelzorgers te verbeteren. Voor het
uitvoeren van dit project is er per direct een vacature voor een promovendus. Solliciteren
kan tot uiterlijk 22 februari aanstaande. De vacaturetekst is te vinden op
www.longalliantie.nl en als bijlage bij dit nieuwsbericht.
Het plan voor het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met COPD ziet er als
volgt uit:
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1) het gezamenlijk bepalen hoe de palliatieve zorg voor mensen met COPD er het beste
kan uitzien (voortbouwend op alle (regionale) ervaringen in het land en
wetenschappelijke studies)
2) het invoeren van deze aanpak bij een groot aantal mensen en praktijken, zodat (van
elkaar) wordt geleerd wat het beste werkt voor welke (groep) patiënten, mantelzorgers
en zorgverleners.
3) de grootschalige landelijke implementatie van de ontwikkelde aanpak, gebruik makend
van de kracht en netwerken van alle betrokken mensen en organisaties, zoals het
Longfonds (longpatiënten), Mezzo (mantelzorgers), Pharos (diversiteit) en een groot
aantal beroepsverenigingen en organisaties op het gebied van palliatieve zorg & COPD.
Tijdens en na afloop van het project werken de organisaties samen, gecoördineerd door de
LAN. Op deze manier is gewaarborgd dat blijvend wordt ingespeeld op veranderende
wensen, eisen en inzichten.

2. Kom naar de Week van de Longen 2017
Deze week start de inschrijving van de jaarlijkse week van de Longen, deze bestaat uit de
Longartsenweek en de Longdagen. De week van de Longen is een gezamenlijk initatief van
onder meer NRS, Longfonds, NVALT, CAHAG, KNMP, KNGF, NVLA, NVK-SKL en de Long
Alliantie Nederland.

De week van de Longen start op maandag 10 april en duurt tot en met donderdag 13 april
2017. Het programma van de Longdagen is vanaf deze week te zien, ook is de inschrijving
vanaf deze week geopend. De Longdagen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de
chronische longzorg, zoals patiënten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Het
is dé ontmoetingsplaats voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionals die
zich bezig houden met preventie en zorg voor longpatiënten en wetenschappelijk
onderzoek naar longziekten. Er is een speciaal programma dat gericht is op het publiek.
Meer informatie en aanmelden kan op www.longdagen.nl.
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3. Peter Wognum versterkt het bestuur van de Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging met een bestuur. Bestuursleden
worden voorgedragen door de gewone lidorganisaties. Tijdens de ledenvergadering van 8
december is de samenstelling van het LAN bestuur veranderd. Anja Vaessen-Verberne
(kinderlongarts), heeft het LAN bestuur verlaten en Peter Wognum (apotheker) is
toegetreden tot het LAN bestuur op voordracht van de KNMP.

Peter Wognum

Anja Vaessen-Verberne

De LAN ledenvergadering heeft Anja Vaessen hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet
als LAN bestuurslid en penningmeester. Het penningmeesterschap van de LAN is niet
eenvoudig, omdat de LAN een organisatie is met grote inhoudelijke & maatschappelijke
ambities en slechts een zeer smalle beurs. Ieder dubbeltje moet driemaal worden
omgedraaid en de financieel-administratieve organisatie moet staan als een huis. (Ook)
dat heeft Anja goed gedaan.
De LAN ledenvergadering is zeer verheugd dat Peter Wognum bestuurslid is geworden van
de LAN om zich in te zetten voor de één miljoen mensen met een chronische longziekte in
Nederland. Peter Wognum neemt een schat aan kennis en ervaring mee. Peter heeft onder
meer gewerkt in apotheken, gezondheidscentra, het Ministerie van VWS (het project
sneller beter), de IGZ. Momenteel is Peter onder meer voorzitter van de
Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers van de KNMP en voorzitter van de
Coöperatieve Apothekersvereniging PACT.
4. Tweede Kamer: zet preventieve aanpak beroepslongziekten voort
De Tweede Kamer heeft unaniem besloten dat de preventieve aanpak van
beroepslongziekten moet worden voortgezet. Een amendement van Grace Tanamal
(PvdA), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) op de begroting
van het Ministerie van SZW kreeg steun van de volledige Tweede Kamer.
Dankzij deze steun kan de Long Alliantie Nederland ook in 2017 aan de slag met het
voorkomen dat mensen ziek worden en sterven als gevolg van blootstelling aan stof op het
werk. Dit is nodig want jaarlijks sterven er in Nederland 3.700 mensen aan
beroepsziekten, waarvan 2.000 als gevolg van blootstelling aan stoffen. Met een goede
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integrale sluitende preventieve aanpak, hoeft er niemand ziek te worden of te sterven als
gevolg van het werken met stoffen.
Eind november 2016 boden de Long Alliantie Nederland en het Longfonds het boek
‘Ademnood – Longziekten als gevolg van werk’ aan in de Tweede Kamer, en pleitten voor
een integrale preventieve aanpak om ziekte en dood als gevolg van blootstelling aan
stoffen op het werk tegen te gaan.

De Long Alliantie Nederland dankt de indieners van het amendement Grace Tanamal
(PvdA), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) & de Tweede
Kamer voor de unanieme steun. De LAN gaat er in 2017 alles aan doen te voorkomen dat
mensen ziek worden en sterven als gevolg van het werken met stoffen. Ook wordt een
plan uitgewerkt om ook na 2017 beroepslongziekten te voorkomen.
5. Ministerie SZW en LAN: webinar gezond werken met stof
Bij risico’s van blootstelling aan stoffen wordt vaak gedacht aan asbest, chemische
verfluchten en lasrook. Maar ook door blootstelling aan natuurlijke stoffen zoals mest,
meel en paprikapollen kunnen mensen ziek worden. Op woensdag 8 december vond een
webinar plaats over beroepslongziekten en stofvrij werken, georganiseerd door het
Ministerie van SZW samen met de Long Alliantie Nederland en de Bakkers- en CUMELAsectoren. Tijdens dit webinar is het gesprek gevoerd met een longarts en een
arbeidshygiënist. Zij lichten toe hoe je risicovolle situaties op het werk kunt herkennen en
welke acties je als werkgever en werknemer kunt nemen om de risico’s te minimaliseren.
Een slachtoffer van een beroepslongziekte en zijn werkgever vertellen over hoe zij omgaan
met de beperkingen. De webinar gemist? De webinar is terug te bekijken via deze link.
6. Minister Schippers lovend over de Ziektelastmeter COPD
De Ziektelastmeter COPD zorgt voor een hogere ervaren kwaliteit van het zorgproces
(door een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners) & leidt tot een hogere
kwaliteit van leven van mensen met COPD. Dit leidde tot lovende woorden van Minister
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Schippers over de Ziektelastmeter COPD, tijdens het symposium dat eind 2016 werd
georganiseerd ter ere van de lancering van de Ziektelastmeter COPD.

Tijdens het drukbezochte symposium is vanuit verschillende optieken de toegevoegde
waarde van de Ziektelastmeter COPD aan de orde gekomen: voor patiënten,
zorgverleners, zorgverzekeraars, overheid. Conclusie: iedereen is er bij gebaat als de
Ziektelastmeter COPD zo breed mogelijk wordt toegepast.
Op meerdere wijze wordt de toepassing bevorderd, onder meer door PR/communicatie,
scholing van patiënten en zorgverleners. Belangrijk is opname van de ziektelastmeter
COPD in informatiesystemen. Tegelijk een van de lastigste punten bleek ook tijdens het
symposium. De productspecificaties van de Ziektelastmeter COPD zijn uitgewerkt en
aangeboden aan leveranciers van informatiesystemen, met het verzoek het instrument op
te nemen in het informatiesysteem.
De feestelijke dag werd passend afgesloten: Annerika Slok promoveerde CUM LAUDE op
haar onderzoek naar de Ziektelastmeter COPD. De Long Alliantie Nederland feliciteert
Annerika, de promotoren en alle andere betrokkenen met dit geweldige resultaat!
De productspecificaties HIER te vinden. De resultaten van het onderzoek zijn in dit
wetenschappelijk artikel te vinden. Het filmpje van de Minister is HIER te bekijken.
7. Meer tevreden patiënten & minder ziekenhuisopnamedagen longaanvallen
Doel 1 van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten luidt: 25% minder
ziekenhuisopnamedagen door longaanvallen met dezelfde of betere patiënttevredenheid.
Evean toont aan dat deze doelstelling realiseerbaar is. In de regio Waterland krijgen
patiënten met een hoge ziektelast en met één of meerdere ziekenhuisopnames als gevolg
van COPD longaanvallen een casemanager, die zorgt voor een betere coördinatie van zorg
en één aanspreekpunt.
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De effecten van deze aanpak liegen er niet om: een daling van 28% van de
ziekenhuisopnamedagen en meer tevredenheid van patiënten! “We zijn ontzettend blij
met dit prachtige resultaat. Het laat zien dat effectieve begeleiding in de eerste lijn en
goede samenwerking met alle betrokkenen essentieel is en leidt tot een afname van zorg
in de tweede lijn”, aldus Hans Admiraal, Directeur Evean.
Door uit het onderzoek gebleken succes, is de bekostiging Casemanagement COPD in
samenwerking met Zilveren Kruis Achmea gecontinueerd in de regio Waterland en zal
worden uitgebreid naar regio Zaanstreek. Landelijke bekostigingsmogelijkheden worden
inmiddels door Zilveren Kruis Achmea verder onderzocht in samenwerking met de Long
Alliantie Nederland en Prof. dr. Chavannes (Hoogleraar huisartsgeneeskunde, leerstoel
eHealth-toepassingen in Disease Management) en Zilveren Kruis Achmea. De regio
Zaanstreek-Waterland is één van de acht regio’s die werken met het landelijk Zorgpad
COPD longaanval met ziekenhuisopname. Meer informatie over de aanpak van Evean is
HIER te vinden.
8. Ledenvergadering Long Alliantie Nederland goed verlopen
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging op het gebied van longziekten
met de ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Op donderdag 8 december
2016 vond de ledenvergadering plaats. Aan de orde zijn gekomen:
·

·

·

·
·

Preventie en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, Marjorie de
Been (Pharos) heeft met de LAN ledenvergadering van gedachten gewisseld over het
beter bereiken van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden;
Het nieuwe LAN beleidsplan 2017-2020 dat in april 2017 zal worden vastgesteld. Het
aantal mensen met longziekten blijft in een razend tempo toenemen. Zowel voor
astma, COPD als bijvoorbeeld slaapapneu en longkanker. Er gebeurt veel goeds om
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren, maar is het genoeg om de
trend te keren?
Het LAN jaarplan & begroting 2017 zijn vastgesteld. 2017 staat in het teken om van
het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten een succes te maken, met
onder meer:
· De aanpak van beroepslongziekten;
· www.inhalatorgebruik.nl;
· Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname;
· Palliatieve zorg voor mensen met COPD;
De voortgang van het ontwikkelen van een landelijk kader voor regionale inhalatie
medicatie formularia;
Het project “zinnige en zuinige zorg, ziekten van het ademhalingsstelsel”.
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9. Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.

Wanneer

Wat

Meer informatie

16 en 17 februari
2017

Tweedaagse congres Adembenemend
CAHAG

www.cahag.nl

15-18 maart 2017

Op de Hoogte van Astma
Voor longartsen en longartsen i.o.

www.ernstigastma.nl

19-23 maart 2017

Chronische Obstructieve Longziekten in de
praktijk
Huisartsencongres
Davos-Zwitserland

www.huisartsendavos.nl

29 maart-1 april
2017

Astma on Top,
longverpleegkundigensymposium
Voor verpleegkundigen met
aandachtsgebied astma

www.astmaoptop.nl

30 maart 2017

Longverpleegkundigen regiobijscholingen
Apeldoorn

Voor meer informatie, klik
HIER

4 april 2017

Longverpleegkundigen regiobijscholingen
Breukelen

Voor meer informatie, klik
HIER

10-11-12-13 april
2017

Week van de Longen

Voor meer informatie, klik
HIER

19-21 april 2017

Liverpool goes Dutch
De laatste inzichten in palliatieve zorg bij
COPD en meer….
Veenendaal

www.liverpoolgoesdutch.nl

11 mei 2017

Longverpleegkundigen regiobijscholingen
Breda

Voor meer informatie, klik
HIER

18 mei 2017

Longverpleegkundigen regiobijscholingen
Assen

Voor meer informatie, klik
HIER

31 mei, 1, 2, 26, 27 Zesdaagse cursus ‘Fysiotherapie en
en 28 juni
revalidatie bij patiënten met COPD’,
aangeboden door de CIRO Academy

http://www.cirohorn.nl/cursus/fysiotherapieen-revalidatie-bij-patientenmet-copd/
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15 tm 23 juli 2017

Jongerenvakantie voor jongeren met Astma Voor meer informatie, klik
en of eczeem. Georganiseerd door
HIER
Vereniging Nederland - Davos

28 september 2017 7e Nationaal Pulmonaal Congres

Voor meer informatie, klik
HIER

30 november 2017

7e Big5 Ouderenzorg Congres

7 december 2017

Actualiteiten Longsymposium

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data
in 2017

Inhalatiecursus Stichting IMIS

IMIS

Meerdere data in
2017

Diverse nascholingen op het gebied van
Longzorg

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2017

Diverse nascholingen, congressen en
symposia op het gebied van Longzorg

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2017

NVLA Scholing

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2017

Inhaleren 3.1 voor praktijkondersteuners
en apothekersassistenten

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2017

Inhaleren 3.1 voor longverpleegkundigen
en verpleegkundig specialisten

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2017

Nascholing “De Kortademige Patiënt” voor
huisartsen, praktijkondersteuners en
verpleegkundigen

Voor meer informatie,
klik HIER
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De agenda kunt u ook vinden op onze website www.longalliantie.nl. Als u gegevens wilt
aanleveren voor “Longen op de Agenda” kunt u die sturen naar beels@longalliantie.nl
10. Vereniging Nederland Davos organiseert jongerenreis Davos
De Vereniging Nederland – Davos organiseert voor jongeren met astma en of eczeem een
jongerenvakantie. Voor jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar. Van 15 tot en met
23 juli 2017 gaat een groep jongeren, onder deskundige begeleiding, een in- en
ontspannende vakantie doorbrengen in de Zwitserse bergen.
De jongeren verblijven in Davos waar ze onder andere steppend de berg afgaan, rodelen,
boomparcours klimmen en de bergen in trekken. Maar er is ook genoeg tijd om heerlijk te
chillen. Met elkaar ervaringen uit wisselen over omgaan met astma en eczeem. Daarnaast
wordt ook een bezoek aan het Nederlands Astmacentrum gebracht.
Samen met leeftijdsgenoten grenzen verleggen, vriendschappen aanknopen en ontdekken
welke positieve effecten een verblijf in de bergen kan hebben voor astma en of eczeem.
Meer informatie is te vinden op: www.vnd.nu/jongerenvakantie.
11. Adembenemende cursus van de CAHAG voor huisartsen en POH’ers
Veel huisartspraktijken zijn de afgelopen jaren begonnen met de implementatie van
gestructureerde COPD en/of astmazorg. Aandachtspunten zijn het maken van goede
afspraken zowel binnen de praktijk (met de patiënt en met elkaar) als buiten de praktijk
met een zorggroep en andere samenwerkingspartners. Actuele onderwerpen zijn onder
andere optimalisatie van spirometrie, de ziektelastmeter COPD, persoonsgerichte zorg, de
implementatie van de NHG standaarden. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en hoe gaat u om
met ketenzorg binnen uw praktijk?
Allemaal onderwerpen die aandacht krijgen binnen de CAHAG cursus Adembenemend. De
tweedaagse cursus biedt adembenemend veel praktische en verdiepende informatie en
vaardigheden, gericht op implementatie. De CAHAG organiseert deze cursus op 16 en 17
februari 2017 voor de 12e keer. Meer informatie is te vinden op: www.cahag.nl
12. 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 Long Alliantie Nederland:
·
·

Longcentra Nederland (Longcentra Nederland);
Longfonds patiëntenvereniging (Longfonds);
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Longfonds stichting (Longfonds);
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het Nederlandse
Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS)
V&VN Longverpleegkundigen, mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN)
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos);

Bedrijfsleden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ALK-Abéllo (ALK-Abello)
AstraZeneca (AstraZeneca);
BENU Apotheek;
Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
GlaxoSmithKline (GSK);
Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care);
Meda Pharma (MedaPharma);
Medidis (Medidis);
Mundipharma Pharmaceuticals (Mundipharma Pharmaceuticals)
Novartis (Novartis);
Nutricia (Nutricia);
Pfizer (Pfizer);
Sandoz (Sandoz);
Teva Pharma Nederland (Teva);
Zilveren Kruis (Zilveren Kruis)

Gezamenlijk maken deze partijen zich sterk 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.
13. Aanmelden voor 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: beels@longalliantie.nl en telefoonnummer 033 - 421 84 18.
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