Uitgave 12, 16 december 2012
Guusje ter Horst nieuwe voorzitter van de Long Alliantie Nederland
Dr. Guusje ter Horst is benoemd als nieuwe voorzitter van de Long Alliantie Nederland
tijdens de LAN ledenvergadering op 14 december jongstleden. Guusje ter Horst volgt
prof. dr. Reinout van Schilfgaarde op als voorzitter.

Guusje ter Horst is vanaf 2011 lid van de Eerste Kamer en was van 2007 tot 2010
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij onder meer
burgemeester van Nijmegen. Ook in de gezondheidszorg heeft Guusje ter Horst
diverse functies bekleed, zoals wethouder zorg in Amsterdam, voorzitter van ZonMW,
lid van de Raad van Toezicht van het Trimbos Instituut. Voorts werkte zij als klinisch
psycholoog bij de faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij is
een ervaren bestuurder die uiteenlopende publieke functies op bekwame wijze heeft
vervuld. De leden van de Long Alliantie Nederland zijn zeer verheugd dat Guusje ter
Horst voorzitter is geworden van de LAN om zich in te zetten voor de één miljoen
mensen met een chronische longziekte in Nederland!
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Reinout van Schilfgaarde was voorzitter van de LAN vanaf 2008 en was statutair niet
meer herbenoembaar. De leden van de LAN hebben afscheid genomen van Reinout
van Schilfgaarde. Daarbij is geprezen de rol van Reinout in de oprichting van de LAN
waarbij de LAN een uitstekend organisatiemodel heeft gekregen dat ervoor zorgt dat
alle bij longziekten betrokken organisaties op een goede wijze samenwerken, waarbij
ieders kennis en expertise worden benut. In 2008 startte de LAN met tien
lidorganisaties, inmiddels vormen 35 lidorganisaties samen de LAN. De LAN is
productief geweest onder het voorzitterschap van Reinout met het uitbrengen van de
zorgstandaarden astma, de Zorgstandaard COPD, richtlijnen voor COPD, rapporten
voor Goed Gebruik van inhalatiemedicatie en het ontwerp van het Nationaal
Actieprogramma Chronische Longziekten. Geprezen zijn de eigenschappen en inbreng
van Reinout: visionair, koersvast, strategisch, verbindend, overstijgend, bekwaam
zorgarchitect, welbespraakt, humorvol. De LAN dankt Reinout voor alles dat hij heeft
betekent voor de LAN en voor het verbeteren van preventie en zorg voor de één
miljoen mensen met een chronische longziekte in Nederland.
Guusje ter Horst en de Long Alliantie Nederland zijn tot elkaar gekomen dankzij de
werving en search van bureau Leeuwendaal.
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.
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Leden van de LAN zijn:
- 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).
Buitengewoon lid:
- ActiZ, organisatie van zorgondernemers (ActiZ);
Bedrijfsleden:
- Achmea (Achmea);
- Almirall (Almirall);
- AstraZeneca (AstraZeneca);
- Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim);
- Chiesi Pharmaceuticals (Chiesi);
- GlaxoSmithKline (GSK);
- Meda Pharma (Meda Pharma);
- Medidis Groep (Medidis Groep);
- Mediq (Mediq);
- Merck Sharp en Dohme (MSD);
- Mundipharma Pharmaceuticals (Mundipharma Pharmaceuticals)
- Novartis (Novartis);
- Nutricia (Nutricia);
- Takeda (Takeda);
- Pfizer (Pfizer);
- Sandoz (Sandoz);
- Teva Pharma Nederland (Teva)
- Coöperatie VGZ (CVGZ).
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. Contactgegevens: Long Alliantie Nederland, Stationsplein 125,
3818 LE Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, info@longalliantie.nl
en telefoonnummer 033-4218418.
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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: nijdeken@longalliantie.nl en telefoonnummer 033-4218418.
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