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Artsen slaan alarm: roken nummer 1 oorzaak ziekte en
sterfte in Nederland
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.

Actualisering website Inhalatorgebruik.nl
De website www.inhalatorgebruik.nl met eenduidige inhalatie instructies voor patiënten en
zorgverleners trekt op een doordeweekse dag ruim 800 bezoekers. Daarmee draagt het bij aan het
bevorderen van de juiste inhalatietechniek, wat van groot belang is voor de 1 miljoen
longpatiënten die inhalatiemedicatie gebruiken. Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het
actueel houden van de website, waaronder het ontwikkelen van nieuw instructiemateriaal en het
vernieuwen van de hele website.
OptiChamber Diamond
De voorzetkamer OptiChamber Diamond van TEVA is sinds kort op de markt en hiervoor zijn vier
zorgverlenersprotocollen ontwikkeld en gepubliceerd op de website. Voor het protocol met
mondstuk en het protocol met masker is zowel een volwassen versie als een kind versie opgesteld.
De patiënten gebruiksaanwijzingen volgen binnenkort en ook de instructiefilm is in productie.

Aanvulling patiëntenkaarten
Daarnaast is de website aangevuld met enkele patiëntenkaarten. Voor de VORTEX en Zonda zijn de
patiëntenkaarten van IMIS – Esculaap Media beschikbaar gesteld.
Vernieuwing website
Momenteel wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de gehele website. Inhalatorgebruik.nl wordt
in een nieuw jasje gestoken om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen en bezoekers te voorzien
van alle relevante informatie om de juiste inhalatietechniek te stimuleren. Ook worden de
anderstalige instructiefilms (Engels, Turks en Arabisch) toegevoegd om een bredere doelgroep te
bereiken.
Dit najaar vindt de lancering van nieuwe website plaats, waar de nodige aandacht aan zal worden
gegeven. Graag geven we nog meer bekendheid aan de website, zodat steeds meer patiënten
ervan mogen profiteren.

Preventieakoord roken bijna gereed
De Long Alliantie Nederland is vanaf april 2018 betrokken bij de totstandkoming van het
Preventieakkoord Roken. Het Kabinet Rutte III heeft aangekondigd dat dit preventieakkoord er zal
komen, om mede invulling te geven aan het streven naar een rookvrije generatie dat in het
regeerakkoord is omarmd.
Iedere dag beginnen 75 jongeren met roken en jaarlijks sterven 20.000 mensen aan de gevolgen
van roken. In Nederland roken meer dan 3 miljoen mensen. 80% van de rokers wil eigenlijk
stoppen, maar slechts 33% onderneemt jaarlijks een serieuze stoppoging en slechts 8% doet dat
op de meest effectieve wijze.
Tijdens de LAN ledenvergadering wordt het Preventieakkoord roken uitgebreid behandeld en ligt de
vraag op tafel of de LAN het preventieakkoord roken kan steunen. Naar verwachting wordt het
Preventieakkoord roken eind oktober uitgebracht. Wij hopen u in een volgend nieuwsbericht nader
te kunnen berichten.

LAN start met het ontwikkelen van zorgpad
inhalatiemedicatie
Een groot deel van de mensen met longziekten gebruikt inhalatiemedicatie. Inhalatiemedicatie
wordt vaak gezien als de hoeksteen van de behandeling om een longziekte onder controle te
houden. Een goed gebruik is van groot belang.
De Long Alliantie Nederland zet zich al lange tijd in voor een goed gebruik, onder andere via
www.inhalatorgebruik.nl.
Ook is het rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie astma/COPD uitgebracht en onlangs is samen
met het Longfonds het rapport landelijk kader regionale inhalatiemedicatieformularia verschenen.
In het kader van het metaplan therapietrouw inhalatiemedicatie dat als doel heeft de therapietrouw
inhalatiemedicatie te versterken, is begonnen met het ontwikkelen van het zorgpad
inhalatiemedicatie. Het zorgpad beschrijft de essentiële stappen die nodig zijn om te komen tot
goed en trouw gebruik van inhalatiemedicatie, om zo de baten te maximaliseren (meer kwaliteit
van leven, minder complicaties en ziekenhuisopnamen). Het zorgpad gaat in op het goed
diagnosticeren, voorschrijven, afleveren en gebruiken van inhalatiemedicatie, waarbij goed wordt
samengewerkt tussen patiënt en zorgverleners. De werkgroep is multidisciplinair samengesteld en
staat onder voorzitterschap van prof. dr. Richard Dekhuijzen (longarts) en drs. Peter Wognum
(apotheker).

LAN Ledenvergadering op 18 oktober aanstaande
De Long Alliantie Nederland heeft als federatieve vereniging de ledenvergadering als hoogste
besluitvormend orgaan. Op donderdag 18 oktober is de ledenvergadering. Op de agenda staan
onder meer:






Het preventieakkoord 'roken';
Het bespreken van het Longfonds rapport inzake preferentiebeleid;
Het vaststellen van de LAN jaarrekening en een gedachtewisseling over het LAN jaarplan
2019;
De bestuurssamenstelling van de LAN.

Het volgende LAN nieuwsbericht rapporteert over de uitkomsten van de ledenvergadering. De
leden van de LAN ontvangen zeer binnenkort de uitnodiging met vergaderstukken.

Vereniging Nederland-Davos geeft Witboek uit
Tijdens de ledendag van de Vereniging Nederland Davos (VND) op zaterdag 23 juni jl.
overhandigde Frank Weller (voorzitter) het eerste exemplaar van het Witboek 'De mens achter de
patiënt bij de hooggebergtebehandeling in het Nederlands Astmacentrum in Davos' aan Emiel
Rolink.

Vanuit de jarenlange historie heeft de VND een nauwe band met het Nederlands Astmacentrum
Davos. Steeds opnieuw staat de hooggebergtebehandeling ter discussie.
De visie van de Vereniging Nederland Davos is dat mensen met (ernstig) astma een goede kwaliteit
van leven dienen te hebben, een minimale hinder van de aandoening en toegang dienen te hebben
tot zorg op maat. Dit kan zowel toegang tot een bepaalde medicatie als ook toegang tot
hooggebergtebehandeling betekenen.
De afgelopen drie jaar heeft het wetenschappelijk onderzoek hooggebergtebehandeling versus
behandeling op zeeniveau plaatsgevonden. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt.
Naast de wetenschappelijke resultaten willen we graag de mens achter deze data laten zien: de
ernstig astmapatiënt voor wie deze unieke hooggebergtebehandeling kwaliteit van leven kan
betekenen.
Kwaliteit van leven kan voor iedereen wat anders betekenen. Zo vindt de één dat kwaliteit van
leven na opname in het NAD, weer te kunnen deelnemen aan het werkzame leven in Nederland is
en voor de ander kan het betekenen dat hij of zij de kinderen weer naar school kan brengen.
Het doel van dit Witboek is een gezicht geven aan de patiënt waarvoor hooggebergtebehandeling
noodzakelijk is. Niet omdat wij binnen onze Vereniging niet weten wat een behandeling in het
Nederlands Astmacentrum Davos ( NAD) betekent voor de patiënt en haar/zijn omgeving, maar om
te laten zien wat de impact van de hooggebergtebehandeling voor de ernstig astmapatiënt kan
zijn.
Daarom is de VND zeer verheugd dat 20 patiënten aan dit Witboek wilden meewerken. Ieder met
een eigen, indrukwekkend verhaal, ieder met een eigen behaald doel!
Bent u benieuwd naar deze verhalen? En wilt u in het bezit komen van dit Witboek?
Stuur dan een mail aan vnd@wxs.nl met verzoek tot toesturen van een exemplaar Witboek o.v.v. de
code LAN1234.

Landelijk ‘LUNG Amsterdam 2018’ symposium, 18 oktober
Rosarium Amsterdam
Op 18 oktober aanstaande vindt het jaarlijkse symposium 'Lung Amsterdam' plaats. Dit symposium
wordt jaarlijks bezocht door een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en
wetenschappers op het gebied van longziekten.
Dit jaar zal prof. dr. Nick Maskell van de Universiteit van Bristol, internationaal expert op het

gebied van pleurale aandoeningen, een plenaire lezing te verzorgen. In de brochure leest u alles
over dit interessante programma
http://www.longalliantie.nl/files/6815/3356/3090/Lung_Amsterdam_uitnodiging.pdf
Het symposium is bedoeld voor longartsen, longartsen in opleiding, verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en arts onderzoeker. Het symposium is geaccrediteerd voor 3
uur. Inschrijven kan via www.nascholingen.nl

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

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
www.longalliantie.nl/longen-op-de-agenda.

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. www.longalliantie.nl

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.

