Nieuwsbericht februari 2019










Long Alliantie Nederland lanceert e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’ voor artsen en
zorgverleners
Animatievideo's over longaanval uitgebracht
Kinderboek “Mij pak je niet” overhandigd aan Wanda de Kanter
Onderzoek voor het verbeteren van palliatieve zorg bij COPD wint prijs op de CAHAG
conferentie!
Inhalatorgebruik.nl aangevuld met 4 nieuwe instructiefilms
Longen op de agenda
Steun de Long Alliantie Nederland voor betere preventie en zorg longziekten
Meer informatie over de Long Alliantie Nederland
Aanmelden voor dit nieuwsbericht

Long Alliantie Nederland lanceert e-learning ‘signaleren
beroepslongziekten’ voor artsen en zorgverleners
Accreditatiepunten
De e-learning is bedoeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen,
longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners,
arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het maken van de e-learning duurt ca 1½
uur en is geaccrediteerd voor 2 punten door ABAN, NVvPO, V&V en door VSR.
Basis voor de e-learning
De e-learning is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met
verschillende beroepsverenigingen (NVALT, NHG, NKAL, NVvPO, NCvB, NVLA, NVVG, V&VN longen praktijkverpleegkundigen, V&VN arboverpleegkundigen, CAHAG, NVvA en NVAB). Hiertoe is
subsidie verleend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De e-learning
verwijst naar diverse richtlijnen en andere protocollen en bronnen waar informatie is te vinden
over (werkgerelateerd) astma/COPD en beroepslongziekten. Daarnaast is gebruikgemaakt van
ervaringen van artsen, zorgverleners en andere deskundigen.

Jos Rooijackers, longarts bij NKAL:
“Terwijl de curatieve zorg is gericht op individueel medisch onderzoek en in veel gevallen op
medicamenteuze behandeling, gaat het bij werkgerelateerde aandoeningen ook om
blootstellingsonderzoek en interventie in de werkomgeving. Bij arbocuratieve zorg staat preventie
voor alle medewerkers centraal en deze reikt dus verder dan één individu. Daarom is veel leed te
voorkomen als er in een vroeg stadium maatregelen worden genomen. Voor patiënten kan dit het
verschil maken tussen werken en arbeidsongeschikt en/of werkeloos zijn.”

Animatievideo's over longaanval uitgebracht

Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland ontwikkelde vijf video’s in samenwerking met
patiënten, artsen, verpleegkundigen en Indiveo. Deze animatievideo’s informeren COPD-patiënten
over verschillende onderwerpen die spelen tijdens en na een longaanval. De beeldende informatie
geeft effectieve voorlichting aan alle patiënten en is een goede aanvulling op het schriftelijke
voorlichtingsmateriaal.

Landelijk zorgpad COPD

De video’s zijn onderdeel van het landelijk zorgpad COPD. Dit beschrijft de zorg voor mensen met
COPD tijdens en na een ziekenhuisopname.
De 5 onderwerpen zijn:







Wat is een longaanval?
Hoe herkent u een longaanval?
Doelen stellen bij COPD
Mantelzorgers, en
Wat is Advance Care Planning?

In maximaal 2 minuten wordt op een simpele manier het onderwerp verduidelijkt aan de patiënt,
waarbij naast informatie geven ook de patiënt wordt gestimuleerd om zelf een rol te nemen in
zijn/haar behandeling.

Vrij beschikbaar
De films zijn voor ieder vrij beschikbaar en hier te vinden. Ook kunnen zorgverleners een
abonnement afsluiten bij Indiveo, waar eveneens voor andere ziektebeelden animatiefilms
beschikbaar zijn. Indiveo biedt huisartsen en ziekenhuizen een online platform voor het digitaal
versturen van begrijpelijke en beeldende patiënten informatie. Via het platform stuurt de
zorgverlener één of meerdere video’s (divi’s) naar de patiënt, afhankelijk van zijn behoefte.
Bijvoorbeeld als hulpmiddel ter voorbereiding van een consult.

Kinderboek “Mij pak je niet” overhandigd aan Wanda de
Kanter
Kinderboekenschrijfster Martine Glaser heeft het eerste exemplaar van haar boek 'Mij pak je niet'
overhandigd aan longarts Wanda de Kanter, een van de belangrijkste strijders tegen de
tabaksindustrie in Nederland. Bij de overhandiging in het Antoni van Leeuwenhoek waren ruim
vijftig brugklasleerlingen aanwezig die het boek aangeboden kregen van Martine Glaser en
patiëntenvereniging Longkanker Nederland. De leerlingen kwamen bij elkaar om de verhalen te
horen van Wanda de Kanter én van twee longkankerpatiënten die allebei op jonge leeftijd zijn
gaan roken.

Mij pak je niet is een spannende roman over de gevaren van roken en de gewetenloze
tabaksindustrie voor lezers vanaf 13 jaar. Het boek vertelt het verhaal over Thomas, zoon van de
directeur van een tabaksgigant. Zijn vader heeft zijn hele leven al voor hem gepland, maar
Thomas zelf zou liever een opleiding doen om games te ontwerpen. Floor heeft het minder
getroffen: haar vader is vertrokken en haar moeder heeft longkanker. Als hun vrienden Pip en Roy
ten strijde trekken tegen de tabaksindustrie worden ook Thomas en Floor meegesleept. Zijn de
gevolgen te overzien?
Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland hoopt dat alle brugklassers in Nederland dit boek
zullen lezen. Het boek bespreken, kan zorgen voor bewustwording van de gevolgen van roken.
Ook zullen er zeker leerlingen zij die iemand kennen met een longziekte of iemand aan longkanker
hebben verloren. Daarover praten in de klas kan helpen bij het verwerken hiervan.

Onderzoek voor het verbeteren van palliatieve zorg bij
COPD wint prijs op de CAHAG conferentie!
Tijdens de CAHAG conferentie van kaderhuisartsen astma/COPD die plaatsvond op
donderdag 17 januari jl. in Zeist werd de prijs voor best abstract gewonnen door
Johanna Broese. Johanna is arts-onderzoeker bij de Long Alliantie Nederland (LAN) en
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij gaf een presentatie over het
onderzoek dat volgende maand van start gaat in acht regio’s, het Compassion
onderzoek. Het onderzoek heeft als doel om de palliatieve zorg voor mensen met COPD
en hun naasten te verbeteren.
Dit onderzoek is onderdeel van het vierjarig project dat in 2017 van start ging met subsidie van
ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. In dit project wordt samengewerkt met
lidorganisaties van de LAN, maar ook met IKNL en andere relevante stakeholders. Het LUMC,
Radboudumc en het UMCG zijn betrokken voor wetenschappelijke ondersteuning. In het afgelopen
jaar werd op basis van richtlijnen, relevante literatuur en expertconsensus een integrale palliatieve
zorginterventie voor patiënten met COPD ontwikkeld. Belangrijke onderdelen hiervan zijn advance
care planning gesprekken, het identificeren van patiënten met hoog risico op overlijden binnen
een jaar, het maken van een multidimensionaal behandelplan en interdisciplinaire samenwerking.
Als implementatiestrategie werden een geaccrediteerde training en een online toolbox voor
zorgverleners ontwikkeld.
De integrale aanpak wordt getest in een cluster gerandomiseerde studie met een uitgebreide
procesevaluatie en gaat in maart van start in acht ziekenhuizen en omliggende huisartspraktijken.
Het onderzoek draagt het acroniem COMPASSION, dat staat voor COPD Palliative and Supportive
care Implementation. In dit onderzoek wordt geëvalueerd wat het effect is van proactieve
palliatieve zorg bij COPD op onder andere kwaliteit van leven en zorggebruik van patiënten,
mantelzorgbelasting en self efficacy van zorgverleners. Ook wordt onderzocht hoe deze zorg het
beste georganiseerd en geïmplementeerd kan worden. Het uiteindelijke doel is dat palliatieve zorg
ook bij COPD gebruikelijke zorg wordt. Dat is nodig omdat jaarlijks 10.000 mensen sterven aan en
met COPD. Palliatieve zorg bij COPD is nu nog geen gebruikelijke zorg.

Longen op de agenda
Voor een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen, verwijzen wij u graag naar onze website, te
bereiken via onderstaande button.

Steun de Long Alliantie Nederland voor betere preventie
en zorg voor longziekten
De Long Alliantie Nederland verbetert preventie en zorg voor de één miljoen mensen
met longziekten in Nederland. Voor het uitvoeren van activiteiten is de LAN in hoge
mate afhankelijk van subsidies en giften.
Sommige mensen denken dat de LAN een rijke organisatie is. Dat is helaas niet het
geval. Om de activiteiten van de LAN op een hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren, is
steun voor de activiteiten van de LAN zeer welkom! Een financiële bijdrage wordt zeer
gewaardeerd en kan worden overgemaakt op: NL17 TRIO 0390 2279 19. De LAN is door
de Belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling", dit betekent dat
giften aan de LAN –onder bepaalde voorwaarden- van de belasting kunnen worden
afgetrokken. De Long Alliantie Nederland zal de steun aanwenden voor het realiseren
van de doelen van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten.

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.

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 via:
nijdeken@longalliantie.nl en telefoonnummer 033 – 4218418.

