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Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen
gestart
Op 14 mei is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een
campagne over Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen. De campagne vraagt
aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met stoffen. 1 op de 6
werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken
hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma,
COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door
beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen.
De campagne spoort werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een
verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Van Ark: “Dit is een
maatschappelijk probleem met veel persoonlijk leed. De gevolgen van het werken
met gevaarlijke stoffen zijn ernstig. Alleen mérk je die gevolgen pas op de langere

termijn; in veel gevallen pas als je met pensioen bent. Gelukkig kun je er iets
tegen doen. Daar gaat deze campagne over.”
In een kamerbrief roept de Staatssecretaris op tot actie om zo beroepsziekten te
voorkomen. De brief vermeldt dat het door de LAN en Longfonds gepubliceerde
Ademnood, met daarin patiëntverhalen, mede aanleiding is geweest voor het
starten van de campagne. Meer informatie is te vinden op de campagne website
www.werkmetgezondverstand.nl en in een persbericht.

Start overleg preventieakkoorden roken, overgewicht,
alcoholgebruik
Het Kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er tussen
maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid preventieakkoorden worden
gesloten voor de aanpak van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. In
april zijn de overleggen van start gegaan die moeten leiden tot de
preventieakkoorden. De Long Alliantie Nederland neemt deel aan het overleg over
de aanpak van roken, dat onder voorzitterschap staat van Jolande Sap.
Door de LAN is het “Masterplan stoppen met roken” ingebracht dat door een
samenhangend pakket aan elkaar versterkende maatregelen moet zorgen voor
MEER en EFFECTIEVERE stop met roken pogingen, waardoor er jaarlijks MEER
mensen stoppen met roken. Het plan is ontwikkeld op initiatief van het ZN/LAN
knelpuntoverleg stoppen met roken zorg in samenwerking met een groot aantal
organisaties waaronder patiënten- en beroepsverenigingen, zorgverzekeraars,
aanbieders van stop met roken zorg, het Trimbos Instituut en het Partnership
stoppen met roken.
Het streven is dat in het najaar de preventieakkoorden kunnen worden afgesloten.
Bij het overleg zijn ook rekenmeesters van RIVM en Trimbos betrokken die de
effectiviteit van maatregelen doorrekenen. Ook de SER is betrokken vanwege
ervaring met andere akkoorden die in het recente verleden zijn afgesloten.

Levendige drukbezochte LAN ledenvergadering
bespreekt veel thema's
De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging op het gebied van
longziekten met de ledenvergadering als hoogste besluitvormend orgaan. Op 26
april jl. vond een levendige en drukbezochte LAN ledenvergadering waarin onder
meer is gesproken over:





Het zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname, dat zorgt tot een
aanzienlijke daling in opnamedagen, meer tevredenheid van patiënten en
meer werkplezier van zorgverleners. Besproken zijn de plannen voor
opschaling van deze aanpak.
Het Landelijk kader regionaal inhalatiemedicatie formularium. Prof. dr.
Richard Dekhuijzen heeft een presentatie over dit kader gegeven en
gesproken is over de toepassing er van in het veld.
De verkenning ernstig/moeilijk behandelbaar astma die wordt uitgevoerd
door LAN, Vereniging Nederland Davos en het Longfonds. Heleen den








Besten (LAN) en Marjo Poulissen-Erinkveld (VND & Longfonds) hebben een
presentatie gegeven over knelpunten in de zorg voor mensen met ernstig
astma. Binnenkort wordt nader over deze problematiek en mogelijke
oplossingen gesproken.
Metaplan therapietrouw inhalatiemedicatie. Peter Worgnum (bestuurslid
LAN) heeft een presentatie gegeven over dit plan dat moet leiden tot betere
samenwerking om via een integrale aanpak de therapietrouw bij
inhalatiemedicatie te vergroten van nu 64% naar 80%. De LAN
ledenvergadering heeft het plan vastgesteld, dat zodra voldoende
(financiële) steun is gevonden geheel uitgevoerd kan worden.
Op dit moment vindt een inventarisatiestudie plaats naar instrumenten en
aanpakken die therapietrouw versterken, in samenwerking met de
universiteiten van Maastricht, Utrecht en Groningen en het NIVEL.
Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling van het zorgpad
therapietrouw inhalatiemedicatie.
Het Masterplan stoppen met roken zorg is vastgesteld, dit plan is ingebracht
bij het preventieakkoord over roken (zie het tweede nieuwsitem van dit
nieuwsbericht).
LAN bedrijfslid Novartis heeft een presentatie gegeven over marktcijfers op
het gebied van inhalatiemedicatie voor COPD. Gesproken is over de
interpretatie van deze cijfers en hoe kwaliteit, toegankelijkheid en
doelmatigheid van de longzorg kan worden versterkt, onder meer door
zinnig en zuinig voorschrijven. In LAN ledenvergaderingen praten alle leden
mee: gewone en bedrijfsleden. Op deze manier kunnen vraagstukken vanuit
alle invalshoeken worden belicht. Besluiten worden alleen genomen door de
gewone leden: patiënten- en beroepsverenigingen.
De stand van zaken in de werving van de nieuwe LAN voorzitter.

Landelijk kader Regionale Formularia
Inhalatiemedicatie astma en COPD uitgebracht
Inhalatiemedicatie vormt een essentieel onderdeel van de behandeling bij astma en
COPD. In de afgelopen decennia heeft de introductie van nieuwe
inhalatiemedicijnen een hoge vlucht genomen. De keus in behandelmogelijkheden
bij astma en COPD is inmiddels enorm uitgebreid, en de behandeling kan hierdoor
nog beter op de individuele patiënt worden afgestemd. Tegelijkertijd maakt deze
veelheid aan medicijnen de keus in de praktijk, bij de individuele patiënt,
moeilijker. Behandelaars moeten meer moeite doen om hun kennis van nieuwe
inhalatiemedicijnen up to date te houden.
Het Longfonds en de Long Alliantie Nederland hebben samen het ‘Landelijk kader
regionale formularia inhalatiemedicatie’ uitgebracht, dat is ontwikkeld door een
multidisciplinaire werkgroep van patiëntvertegenwoordigers en zorgverleners onder
duaal voorzitterschap van Hendrien Witte (Longfonds) en prof. dr. Richard
Dekhuijzen (LAN). Het landelijk kader geeft handvatten voor de wijze waarop
zorgverleners in de regio samen een regionaal formularium kunnen opstellen.
Het kader adviseert regionale formularia transmuraal te laten zijn, zodat het geldt
in het ziekenhuis, zorggroep en apotheek. Zo kan worden voorkomen dat

bijvoorbeeld in het ziekenhuis andere keuzes voor medicatie worden gemaakt dan
in de huisartsenpraktijk of apotheek. Ook is het advies om bij het opstellen en
werken met het regionaal formularium alle relevante organisaties te betrekken. Het
kader bevat geen inhoudelijke keuzes over inhalatiemedicamenten die wel of geen
onderdeel moeten uitmaken van een regionaal formularium, dat is aan regio’s om
te bepalen. Het kader gaat ook in op de communicatie met de patiënt.
Longfonds en LAN hopen dat met het Landelijk kader patiënten uiteindelijk nog
vaker het inhalatiemedicijn krijgen voorgeschreven krijgen dat het best bij hen
past en dat de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de longzorg worden
versterkt.

Landelijk Kader Regionale Inhalatiemedicatie Formularia

'Zorg op afstand'-project 'COPD InBeeld' wint Primary
Care Award 2018
Op 13 april heeft het innovatieve project ‘COPD InBeeld’ de Value Based Healthcare
Primary Care Award 2018 gewonnen. Kenmerkend voor InBeeld is dat klanten via
beeldbellen zorg op afstand krijgen. De vakjury prees het initiatief vanwege de
focus op en toegevoegde waarde voor de klant en de mogelijkheden deze zorg aan
te kunnen bieden aan COPD patiënten in heel Nederland én aan andere chronisch
zieken. Door de inzet van e-health wordt het aantal ziekenhuisopnamedagen van
COPD patiënten fors teruggebracht. Het draagt daarmee bij aan doel 1 van het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten om te komen tot 25% minder
ziekenhuisopnamedagen voor COPD longaanvallen.

COPD InBeeld is een initiatief van zorgorganisatie Sensire, het Slingeland
Ziekenhuis, Medisch Service Centrum NAAST, zorgverzekeraar Menzis en
zorginnovator Focuscura.
Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt de komende jaren gewerkt aan
de opschaling van dit concept in een fors aantal andere regio’s. Menzis en Focus
Cura hebben het playbook “de toekomst van de zorg vraag om actie #altijdinbeeld”
uitgebracht dat beschrijft hoe e-health op een goede manier is in te voegen in de
zorg. Meer informatie over de VBHC Primary Award is HIER te vinden.

Bestel Playbook

Zorginstituut Nederland adviseert Minister VWS:
supergeviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de
eerste behandeling in basispakket
Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut kan voor
patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD al vanaf de eerste
behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dat adviseert het Zorginstituut
in het pakketadvies ‘Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD’ aan minister Bruins
voor Medische Zorg en Sport.
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 voorgestelde
systematiek wordt afhankelijk van de GOLD classificatie een maximum aantal
vergoedde behandelingen gesteld. Op dit moment geldt er (nadat de eerste twintig
behandelingen zelf zijn betaald) geen maximum aantal vergoedde behandelingen.
Als de Minister van VWS het advies van het ZiNL overneemt, geldt de wijziging per
1 januari 2019. Het advies van het ZiNL is HIER te vinden.

Advies ZiNL

CIRO organiseert conferentie over patiënt
empowerment door Personalized Medicine
Revalidatiecentrum CIRO in Horn organiseert op 29 juni aanstaande een
interessante conferenctie over patiënt empowerment door personalized medicine.
Dit vraagstuk wordt door gerenommeerde sprekers vanuit verschillende
invalshoeken bekeken en bediscussieerd. Meer informatie over deze conferentie is
HIER te vinden.

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.

Direct aanmelden

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.

Agenda Long Alliantie Nederland

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.

