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Clémence Ross-van Dorp nieuwe voorzitter Long
Alliantie Nederland
Drs. Clémence Ross-Van Dorp is benoemd als nieuwe voorzitter van de Long
Alliantie Nederland (LAN). Clémence Ross-Van Dorp was van 2002 tot 2007
Staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Ze is
momenteel bestuurder bij de Stichting Agora en vervult diverse toezichthoudende
functies waaronder bij de Universiteit Twente en het Prinses Máxima centrum voor
kinderoncologie. Zij is een ervaren bestuurder die uiteenlopende publieke functies
op bekwame wijze heeft vervuld.
Clémence Ross-Van Dorp; “graag lever ik een bijdrage aan het verbeteren van
preventie en zorg voor de meer dan één miljoen mensen met longziekten in
Nederland. Ik ga me inzetten voor het versterken van de samenwerking tussen de
leden van de LAN en overheden, zorgverzekeraars en anderen. Dit vanuit de
stellige overtuiging dat je gezamenlijk meer kunt bereiken dan ieder voor zich.
Preventie en zorg voor mensen met longziekten is duursport en teamsport”.

Clémence Ross-Van Dorp volgt mr. Aleid Wolfsen op als voorzitter van de LAN.
Eerder waren dr. Guusje ter Horst en prof. dr. Reinout van Schilfgaarde voorzitter
van de LAN. De LAN heeft een traditie van sterke voorzitters. De leden van de Long
Alliantie Nederland zijn zeer verheugd dat Clémence Ross-Van Dorp bereid is
voorzitter te worden van de LAN. Clémence Ross-Van Dorp en de Long Alliantie

Nederland zijn tot elkaar gekomen dankzij de werving en search van bureau
Aardoom & De Jong.

Sanofi Genzyme versterkt de Long Alliantie Nederland
Het farmaceutisch bedrijf Sanofi Genzyme is toegetreden tot de Long Alliantie
Nederland (LAN). De ledenvergadering van de LAN heeft hiertoe (unaniem)
besloten. De LAN is verheugd dat Sanofi Genzyme is toegetreden als bedrijfslid.
De LAN wil preventie en zorg voor mensen met longziekten versterken. De
samenwerking tussen de leden van de LAN levert synergie op. Leden van de LAN
zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, onderzoekers,
bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg
bij chronische longziekten.
Sanofi Genzyme speelt al ruim 30 jaar een baanbrekende rol in de ontwikkeling
van therapieën voor zogenoemde ‘zeldzame ziekten’. Recent zijn de focus op MS,
oncologie en immunologie daar bij gekomen. Binnen de franchise immunologie
heeft Sanofi Genzyme verschillende producten voor longziekten in ontwikkeling.
Hiermee wil het bedrijf een positief verschil maken in het leven van patiënten met
onder andere astma, COPD en longkanker. Sanofi Genzyme is dan ook verheugd te
kunnen toetreden tot de LAN.
De LAN bestaat uit gewone leden bedrijfsleden. Bedrijfsleden, zoals Sanofi
Genzyme, kunnen binnen de LAN kennis en expertise inbrengen en zo een
waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LAN. Bedrijfsleden
hebben geen formeel stemrecht, omdat dat is voorbehouden aan de gewone (niet
commerciële) leden, zoals patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen.
Bedrijfsleden participeren dus niet in de formele beleidsbepaling van de LAN. Zo is
de onafhankelijkheid van de LAN gewaarborgd.
Meer informatie en achtergrond over Sanofi Genzyme is te vinden op:
www.sanofigezyme.nl

Supergeviseerde oefentherapie COPD vanaf eerste
behandeling in basispakket
Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut voor
patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD maakt vanaf 1 januari 2019 al
vanaf de eerste behandeling onderdeel uit van het basispakket. De bewindslieden
van VWS hebben daartoe besloten. Hiermee is het advies van het Zorginstituut
overgenomen.
Op dit moment moeten mensen met COPD de eerste twintig behandelingen zelf
betalen. Dat leidt er toe dat veel mensen de fysiotherapeut niet inschakelen, met
onder andere longaanvallen met ziekenhuisopnamen als gevolg. In de nieuw
systematiek wordt afhankelijk van de GOLD classificatie een maximum aantal
behandelingen vergoed. Op dit moment geldt er (nadat de eerste twintig
behandelingen zelf zijn betaald) geen maximum aantal vergoedde behandelingen.

Oproep: zorgverleners gezocht voor onderzoek naar
zelfmanagement en de ziektelastmeter COPD
De Ziektelastmeter COPD zorgt voor een hogere ervaren kwaliteit van het
zorgproces (door een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners) en leidt tot
een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD. Daarom is besloten door de
leden van de LAN om de toepassing van de Ziektelastmeter COPD in de dagelijkse
praktijk te bevorderen. In steeds meer informatiesystemen is de ziektelastmeter
COPD geïntegreerd. Op www.ziektelastmeter.nl kunt u zien welke informatie systemen
de Ziektelastmeter COPD hebben geïntegreerd en of u er dus al gebruik van kunt
maken.
De Universiteit Maastricht is onderzoek gestart van naar de relatie tussen de
Ziektelastmeter en zelf management. Onderzocht wordt in hoeverre het gebruik
van de ziektelastmeter COPD leidt tot meer zelfmanagement. Voor dit onderzoek
wordt gezocht naar zorgverleners die met de ziektelastmeter COPD werken.
Gevraagd wordt om COPD patiënten die de ziektelastmeter COPD gebruiken, over
een periode van één jaar 2x een vragenlijst te laten invullen. Als u mogelijk
interesse heeft deel te nemen dan is het verzoek een mail te sturen aan Maarten
Voorhaar van de Universiteit Maastricht via m.voorhaar@maastrichtuniversity.nl

Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid
De gezondheidsfondsen Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de
Trombosestichting en het Diabetes Fonds slaan hun handen ineen met de
onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid. De oproep is gebaseerd op de
onderzoeksagenda tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR),
en het accent ligt op beleidsonderzoek.

Met deze oproep willen de fondsen beleidsonderzoek naar tabaksontmoediging
stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie. Binnen de oproep valt
onderzoek naar de sociale en politieke determinanten van (totstandkoming van en
effectieve implementatie van) nationaal en lokaal tabaksontmoedigingsbeleid
(zowel vanuit de overheid als de maatschappij), en effectonderzoek naar
tabaksontmoedigingsmaatregelen.
Een toelichting op deze onderzoeksoproep volgt op donderdag 13 september
(17.00-20.00) tijdens een matchmakersbijeenkomst voor onderzoekers,
kennisspecialisten en beleidsmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomst is ook
aandacht voor het netwerken ter vorming van consortia. De
matchmakersbijeenkomst zal plaatsvinden bij het Longfonds in Amersfoort. Meld u
zich vóór 3 september aan via deze link voor de matchmakersbijeenkomst

Artsen slaan alarm: roken nummer 1 oorzaak ziekte en
sterfte in Nederland
Op donderdag 31 mei jl. was het Wereld Niet Roken Dag. Op deze dag sloeg een
aantal artsen alarm via een open brief en een korte film die in de Nederlandse
bioscopen en online te zien zal zijn. Waarom? Omdat: Roken nog steeds de
grootste oorzaak is van vroegtijdige ziekte en sterfte in Nederland.
Tabaksontmoediging verdient daarom de hoogste prioriteit en is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
De brief en de film zijn te vinden op www.verkleindekans.nl.

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners
Op 27 september 2018 organiseert de V&VN Praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners weer hét evenement voor praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners: het Jaarcongres.
Ook dit jaar staat het programma weer bol van boeiende sprekers, interessante
onderwerpen en pakkende workshops. Zo is er keuze uit meer dan 20 workshops.
Een kleine greep hieruit: Valpreventie, onze zorg!; PVH en nu?; Lastige insuline
casuïstiek bij diabetes 2; begeleiden bij COPD in de huisartspraktijk. Het
programma vindt u HIER.

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.

