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Preventieakkoord Roken vastgesteld
Op 23 november jl. is het Nationaal Preventieakkoord verschenen dat ingaat op drie
onderwerpen: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Bestuurslid Michael
Rutgers heeft namens de Long Alliantie Nederland het Preventieakkoord roken ondertekend.
De LAN is vanaf april 2018 betrokken bij de totstandkoming van het Preventieakkoord Roken
dat uitwerkt hoe de Rookvrije Generatie kan worden gerealiseerd. Ook is uitgewerkt hoe
mensen die willen stoppen met roken beter kunnen worden ondersteund. In Nederland roken
meer dan 3 miljoen mensen. 80% van de rokende mensen wil eigenlijk stoppen, maar slechts
33% onderneemt jaarlijks een serieuze stoppoging en slechts 8% doet dat op de meest
effectieve wijze.
Het sterke aan het Preventieakkoord Roken is dat er een samenhangend integraal pakket aan
maatregelen is bedacht. Het RIVM heeft de effecten van het pakket aan maatregelen
doorgerekend en komt tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn om de ambitieuze
doelstellingen te halen: een rookvrije generatie en maximaal 5% prevalentie van roken in de
Nederlandse samenleving in 2040.

Tijdens de LAN ledenvergadering eind oktober is het Preventieakkoord roken uitgebreid
besproken. De leden van de LAN hebben met overtuiging en enthousiasme akkoord gegeven
op het ondertekenen van het preventieakkoord roken. De LAN zal zich in de uitvoering van het
Preventieakkoord Roken met name richten op het versterken van de stop met roken
ondersteuning voor mensen die willen stoppen met roken.
Vernieuwde website inhalatorgebruik.nl is live!
Ruim één miljoen mensen in Nederland met chronische longziekten gebruiken
inhalatiemedicatie. Het is belangrijk dat patiënten regelmatig instructies ontvangen over het
juiste gebruik van hun inhalatiemedicatie, en dat alle betrokken zorgverleners dezelfde
instructies geven. Hiervoor dient de website inhalatorgebruik.nl met eenduidig
instructiemateriaal. Het is door de leden van de Long Alliantie Nederland opgebouwd en
wordt gezamenlijk beheerd en geactualiseerd.
Maandag 26 november is de vernieuwde website www.inhalatorgebruik.nl gelanceerd!
Om patiënten en zorgverleners nog beter van dienst te zijn is de website uitgebreid met
anderstalige instructiefilms (Engels, Turks en Arabisch) voor 21 inhalatoren. Bovendien is het
voorzien van een nieuw design en aangevuld met praktische informatie.
Tip: zet www.inhalatorgebruik.nl in uw favorieten en gebruik de website in uw dagelijkse
werk. Houd tevens de website goed in de gaten, want alle vastgestelde materialen worden
direct online gezet. Zo maakt u altijd gebruik van de nieuwste protocollen en
patiëntenmaterialen!
Inmiddels wordt er jaarlijks ruim 750.000 keer direct en indirect (o.a. via de
apothekerssystemen) gebruik gemaakt van de informatie op de website. Hoe breder de groep
die gebruik maakt van de website, hoe beter het juiste gebruik van inhalatiemedicatie wordt
bevorderd. Om het gebruik van de website te promoten zijn nieuwe web banners ontwikkeld.
Als u een website heeft waar u de banner op wilt plaatsen, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@longalliantie.nl om de banner te ontvangen.

Pilot verbeteren van palliatieve zorg bij COPD gaat binnenkort van start!

In 2017 startte onder coördinatie van de Long Alliantie Nederland een vierjarig project om
palliatieve zorg voor patiënten met COPD en hun mantelzorgers te verbeteren. Samen met
afgevaardigden van ruim 30 betrokken organisaties is in een stappenplan beschreven hoe
integrale palliatieve zorg bij COPD geleverd en georganiseerd kan worden en welke
hulpmiddelen daarbij kunnen ondersteunen. Vervolgens wordt nu op basis hiervan een online
toolbox en training voor zorgverleners ontwikkeld die in pilotregio’s getest gaat worden.
Hiervoor zullen acht regio’s deelnemen in een cluster gerandomiseerd onderzoek. Op dit
moment zijn de voorbereidingen met geïnteresseerde regio’s in volle gang. We verwachten
begin 2019 met de trainingen van start te gaan.
Als voorbereiding op de pilot werd in de internationale literatuur bekeken welke integrale
palliatieve zorginterventies voor patiënten met COPD zijn ontwikkeld en wat de effecten ervan
zijn. De voorlopige resultaten van deze systematische review zijn door de promovenda begin
november op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg gepresenteerd middels een poster

Inspectie SZW ontvangt eerste exemplaar ‘Opgelucht’
Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW, heeft woensdag 19 september 2018 het
eerste exemplaar van de uitgave ‘Opgelucht’ in ontvangst genomen uit handen van Emiel
Rolink, directeur Long Alliantie Nederland en Frank Vrolijks, directeur RPS Nederland. Beide
partijen helpen met deze gezamenlijke uitgave bedrijven op weg naar een werkomgeving
waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat.

> ga naar www.opgelucht.nl
Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie
ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke
slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel
leed te voorkomen. Toch nemen veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen om veilig en
gezond met stoffen te werken. Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen,
zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals
alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.
Bewustzijn vergroten
De Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS zetten zich dagelijks in om blootstelling aan
(gevaarlijke stoffen) te voorkomen. Met de lancering van ‘Opgelucht’ trekken beide partijen
samen op om het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en
werkgevers te vergroten. In de uitgave komen geïnterviewden aan het woord die
beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige
invalshoek. Daarmee sluit het initiatief onder meer aan bij de bewustwordings- en
voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

Preventie
Dat beroepsziekten zich snel kunnen manifesteren, getuigt het interview met een veertigjarig
slachtoffer in het openingsartikel. Als lasser door ondeugdelijke bescherming dertien jaar
onnodig blootgesteld aan giftige rookgassen, kampt hij nu met de heftige, fysieke gevolgen.
Het verhaal met een bedrijfsarts betoogt dat werkgevers daarom meer slagen moeten én
kunnen maken in een goed preventiebeleid. De projectleider gevaarlijke stoffen binnen
Inspectie SZW gaat in op de ‘Zelfinspectietool’ die bedrijven daarmee op weg helpt. Strukton
Rail laat in de publicatie zien hoe zij veilig en gezond werken in de praktijk. Verder komt de
positie van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in het
juridisch perspectief als het gaat om gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert
Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in
het vliegverkeer.
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.

