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Landelijk zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname gepubliceerd

Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft in een
grootschalige pilot aangetoond dat het aantal opnamedagen en heropnamen voor COPD
longaanvallen substantieel verlaagd wordt met minstens gelijke kwaliteit van leven,
patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners.
Reguliere zorg
Vanuit het belang van COPD patiënten en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg,
is de verwachting dat longpatiënten(verenigingen), zorgverzekeraars, overheden en
inspecties op den duur van alle ziekenhuizen en regio’s in Nederland zullen vragen
systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD.
Daarom nodigt de LAN alle betrokken zorgverleners, zorgorganisaties en verzekeraars uit om
in de regio aan de slag te gaan met het zorgpad, zodat alle patiënten uiteindelijk deze zorg
mogen ontvangen.

De LAN zal zich, met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Ministerie van
VWS, de komende drie jaar inzetten om het werken volgens het zorgpad “reguliere zorg” te
maken. In dat kader is de LAN - in samenwerking met de zorgverzekeraars - op zoek naar
regio’s die gezamenlijk willen optrekken bij de invoering van het zorgpad. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Lidewij Sekhuis, sekhuis@longalliantie.nl.

Digitaal en in boekvorm
De samenvatting en het gehele zorgpad COPD zijn HIER te downloaden. Samenvatting en
rapport zijn eveneens in boekvorm verschenen en op te vragen via info@longalliantie.nl. Wij
sturen het zorgpad graag naar u toe.
Voor nog meer informatie kunt u terecht op onze website, klik hiervoor op onderstaande
button:

Zorgpad COPD

Aandacht voor ernstig astma tijdens Wereld Astma Dag
Op 7 mei jl. was het Wereld Astma Dag. Jaarlijks op Wereld Astma Dag wordt stil gestaan bij de
zware ziektelast van ernstig astma. Via de button hieronder is een filmpje te zien waarin medisch
professionals (dr. Els Weersink van het AMC, dr. Gert-Jan Braunstahl van het Franciscus Gastuis
en dr. Anneke ten Brinke van MC Leeuwarden) vertellen over de impact van ernstig astma.

Landelijk vragenlijstonderzoek palliatieve zorg bij COPD in
Nederland
Jaarlijks overlijden ±10.000 patiënten aan de gevolgen van COPD in Nederland. In gevorderde
stadia van de ziekte ervaren patiënten veel klachten, die vaak onbehandeld blijven. Het tijdig
starten van palliatieve zorg kan bijdragen aan een verbetering in kwaliteit van leven voor
patiënten en naasten.
De Long Alliantie Nederland coördineert een landelijk project met het doel palliatieve zorg voor
patiënten met COPD te verbeteren. Middels een korte vragenlijst onder longartsen en huisartsen
wordt de organisatie en uitvoer van deze zorg in kaart gebracht. De uitkomsten worden gebruikt
om de palliatieve zorg voor mensen met COPD te verbeteren. Vult u hem ook in?
>>klik hier voor de vragenlijst voor longartsen<<
>>klik hier voor de vragenlijst voor huisartsen<<

Telegraaf besteedt aandacht aan longziekten
Op dinsdag 14 mei jl. is de campagne Lucht en Longen gelanceerd. Deze speciale bijlage van
Mediaplanet is bij De Groot Randstedelijke Telegraaf verspreid, daarnaast is er een speciale
campagne-website. De Long Alliantie Nederland heeft ook meegewerkt aan deze uitgave met het
artikel ‘Een wereld waar iedereen vrij kan ademen’.
Via de button hieronder is het artikel te downloaden.

Artikel 'Een wereld waar iedereen vrij kan ademen'

Campagnewebsite

Verloting gratis workshop 'voorkomen
beroeps(long)ziekten voor bedrijven'
Met de uitgave van ‘Opgelucht’ trekken RPS en De Long Alliantie Nederland (LAN) samen op om het
bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten.
‘Opgelucht’ tracht de verschillende invalshoeken omtrent het werken met stoffen te belichten en u
te voorzien van een aantal praktische tips en adviezen.
In de week van de RI&E wordt onder de aanvragers van het ‘Opgelucht magazine‘ een workshop
Voorkomen Beroepsziekte verloot.
Deze interactieve workshop is voor maximaal 14 deelnemers en wordt geheel gratis verzorgd door
RPS en Long Alliantie Nederland.
Bekijk de website voor meer informatie en om ‘Opgelucht magazine’ aan te vragen

Updates Inhalatorgebruik.nl
De website www.inhalatorgebruik.nl bevat inhalatie-instructiemateriaal voor patiënten en
zorgverleners. De LAN coördineert het actualiseren van het instructiemateriaal op de website.
Onderstaand betreft een update.
Nieuwe protocollen:
Per 1 april is de navulbare Respimat op de markt. De nieuwe LAN/IMIS-patiëntenkaart was al
geplaatst op Inhalatorgebruik.nl. Ook het protocol is daar nu te vinden. Het aanpassen van het
instructiefilmpje staat op de planning.
Daarnaast is een nieuwe versie van de Twincer beschikbaar met een nieuwe naam: de Cyclops.
Het protocol is nu beschikbaar op Inhalatorgebruik.nl. Daarmee komt het protocol van de Twincer
te vervallen.
Nieuwe instructiefilms:
De Nederlandse instructiefilms van de Novolizer en de OptiChamber met kindermasker zijn nu
beschikbaar. De anderstalige filmpjes volgen op korte termijn.
In ontwikkeling:
Op dit moment is een protocol corticosteroïde neusspray in ontwikkeling voor personen met
allergische rhinitis. Deze wordt binnenkort beschikbaar gesteld op www.inhalatorgebruik.nl. Meer
aandacht voor het goed gebruik van neusmedicatie is wenselijk. In 2015 gebruikten in Nederland
zo’n 1,3 miljoen mensen intranasale corticosteroïden. Bij het gebruik van neussprays worden nog
vaak fouten gemaakt ten koste van een optimaal effect of met bijwerkingen als gevolg.
Daarnaast wordt er gewerkt aan vernevelprotocollen. Allereerst worden binnenkort 4 varianten
beschikbaar gesteld: vernevelprotocol thuis, vernevelprotocol ziekenhuis, vernevelprotocol
antibiotica thuis, vernevelprotocol antibiotica ziekenhuis. Houd de website en de nadere
berichtgeving hierover in de gaten.

Per 1 juni verdwijnt YouTube kanaal inhalatie-instructies:
nieuwe database in gebruik
De inhalatie-instructiefilms zijn in het beheer van de LAN en de KNMP. Deze filmpjes worden zowel
op Inhalatorgebruik.nl als op Apotheek.nl getoond. Voorheen werd er gebruik gemaakt van een
YouTube kanaal. Momenteel worden de filmpjes vanuit een database getoond. Via YouTube bleven
oude versies van instructiefilms circuleren. Via de database is het nu eenvoudig om patiënten en
zorgverleners op de website te voorzien van de nieuwste instructiefilms.
Om deze redenen verdwijnt het YouTube kanaal per 1 juni a.s. Als u de filmpjes op
Inhalatorgebruik.nl bekijkt, verandert er voor u niets. Indien uw organisatie nog de directe
YouTube URL’s gebruikt, zal dit straks niet meer mogelijk zijn. Maakt uw organisatie nog gebruik
van de YouTube links? Laat het ons per mail weten, dan kunnen wij u nader informeren:
info@longalliantie.nl. We stimuleren goede initiatieven van derden in het gebruik van de filmpjes en
denken daar graag in mee.

Professionals aan het woord

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.

Meer informatie over de LAN

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.
Nog sneller is het om u via onderstaande button aan te melden!

Aanmelden maandelijks nieuwsbericht

