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1. Uitnodiging conferentie: van wens naar werkelijkheid: 25% minder
ziekenhuisopnamedagen voor COPD patiënten
Het is de verwachting dat op den duur overal in Nederland van regio’s gevraagd wordt
systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD
(en andere chronische ziekten). Dit vanuit het patiëntenbelang en de betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de (long)zorg.
In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met COPD en dit aantal neemt toe. Jaarlijks
worden 30.000 mensen samen 200.000 dagen in Nederland opgenomen in het
ziekenhuis voor een COPD longaanval en dat zorgt voor veel leed, sterfte en zorgkosten.
U bent van harte uitgenodigd voor de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25%
minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op vrijdag 19 januari 2018. Het
congres wordt georganiseerd door LAN, ZiNL, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en RUG.

Ervaringen worden gedeeld van pilotregio’s die werken met het LAN “Zorgpad COPD
longaanval met ziekenhuisopname” en van andere lokale initiatieven gericht op het
bereiken van minder COPD ziekenhuisopnamen. Ook worden wetenschappelijke inzichten
gepresenteerd. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties
hun visie op dit onderwerp.
Doelgroep van de conferentie zijn zorgverleners; zorgverkopers en zorginkopers;
innovatieadviseurs; zorgverzekeraars; beleidsmakers; wetenschappers en
(vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen. Bijgaande flyer geeft meer informatie
over de conferentie. Opgeven kan HIER.
2. App Astmaatje helpt jongeren met astma
Astma is al vervelend genoeg. Zeker als je jong bent, wil je daar niet mee bezig zijn.
Daarom hebben het Longfonds en Radboudumc Amalia kinderziekenhuis de handen
ineengeslagen en de app Astmaatje ontwikkeld. Met deze app kunnen jongeren met
astma bijhouden hoe het gaat en van welke prikkels ze last hebben. Zo helpt Astmaatje
jongeren beter om te gaan met hun ziekte.
App Astmaatje is ontwikkeld voor alle jongeren tussen 12 en 17 jaar met astma.
Bijzonder is dat jongeren zelf hebben meegedacht bij de ontwikkeling van de app. Zij
vonden het belangrijk dat er meerdere functionaliteiten in de app werden geïntegreerd.
Directeur Longfonds Michael Rutgers: “Eén van de wensen van de jongeren was
bijvoorbeeld via de app een berichtje sturen naar de arts als het wat minder gaat. En dan
het liefst snel een reactie terug van hun arts of verpleegkundige. Maar ook een overzicht
van al je medicatie inzien en tips & tricks over wat je zelf kunt doen om je klachten te
verminderen. Die wensen hebben we meegenomen.”

Tijdens de co-creatie sessies gaven jongeren aan dat ze niet altijd het gevoel hebben dat
ze controle hebben over hun astma. De app Astmaatje vergroot inzicht in je eigen ziekte
bijvoorbeeld doordat je samen met je zorgverlener een actieplan in kan vullen over wat
te doen bij een astma-aanval. Bovendien past Astmaatje goed bij de doelgroep 12-17
jaar. “Je telefoon heb je altijd bij je” aldus een van de jongeren. Ook komt het tegemoet
aan de vraag van zorgverleners om geschikt voorlichtingsmateriaal voor deze groep te
ontwikkelen. De app is voortgekomen uit de wens om een patiëntenversie van de
zorgstandaard astma bij kinderen & jongeren te ontwikkelen en voldoet hiermee aan de
laatste inzichten uit de richtlijnen.
De app kan worden gekoppeld aan de digitale poli Luchtbrug. Deze online poli is
ontwikkeld door het Radboudumc en mede gefinancierd door het Longfonds. De
Luchtbrug biedt zorgverleners de mogelijkheid om jongeren met astma op afstand te
monitoren. Als de jongere via zijn zorgverlener is aangesloten bij Luchtbrug.nl dan is via
Astmaatje ook het zorgplan beschikbaar en kunnen er vragen gesteld worden aan de
zorgverlener. Het voordeel hiervan is dat jongeren minder vaak naar het ziekenhuis
hoeven. Kinderlongarts Peter Merkus: “Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze
online poli betere astmacontrole oplevert en bovendien geld bespaart. Het is mooi dat
door de samenwerking met het Longfonds jongeren nu ook via een app toegang hebben
tot Luchtbrug.nl”. Inmiddels werken er al twaalf ziekenhuizen met Luchtbrug en meer
ziekenhuizen hebben belangstelling getoond.
De app Astmaatje is gratis te downloaden in de Apple store en via Google Play.
3. TV programma Radar: de macht van de tabaksindustrie
Het TV programma Radar besteedt twee afleveringen aandacht aan de macht van de
tabaksindustrie.
De eerste aflevering gaat in op sigaretten die willens en wetens extra verslavend en
ongezond zijn gemaakt. Een sigaret anno 2017 is ruim 5 keer schadelijker voor de
gezondheid dan een sigaret in 1970. In Nederland sterven jaarlijks 20.000 mensen door
tabak. In Nederland is een rechtszaak gestart om de tabaksindustrie strafrechtelijk te
vervolgen voor het willens en wetens verslaafd en ziek maken van rokers.

De tweede uitzending focust op de politieke macht van de tabaksindustrie, onder andere
in Brussel. De uitzendingen zijn een aanrader en zijn HIER te bekijken.
4. Kijksluiter integreert inhalatie instructies van www.inhalatorgebruik.nl
Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 1.200 videoanimaties, waarin de belangrijkste
informatie uit de officiële bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal
wordt uitgelegd aan een gebruiker. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de
bijsluiter, maar vervangt deze niet. Kijksluiter wordt in de meeste gevallen aangeboden
door de apotheek, maar ook de huisarts en de thuiszorg krijgen een steeds belangrijkere
rol. Mede gedreven door de grote waardering van degenen die Kijksluiter bekijken: meer
dan 95% vindt Kijksluiter begrijpelijk en 85% geeft aan Kijksluiter ook voor zijn andere
medicijnen te gaan gebruiken.
Kijksluiter en de Long Alliantie Nederland zijn een samenwerking aangegaan, waardoor
gebruikers van Kijksluiter naast de Kijksluiter van hun inhalatiemedicatie ook de
betreffende instructievideo van de LAN kunnen bekijken. Zo is de informatie over het
geneesmiddel zelf en de informatie over de manier waarop dat geneesmiddel moet
worden toegediend, samen beschikbaar. Bij twijfel of vragen kan via het Kijksluiterportaal direct contact opgenomen worden met de zorgverlener.

“Met het samenbrengen van begrijpelijke geneesmiddelinformatie en bijpassende
toedieningsinstructies voor inhalatiemedicatie, zetten we opnieuw een belangrijke stap in
de ontwikkeling van Kijksluiter. Wij hopen dat dit een stimulans is voor initiatieven met
een vergelijkbare doelstelling, om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot een
allesomvattend, betrouwbaar en vooral laagdrempelig en begrijpelijk voorlichtingsaanbod
voor iedere geneesmiddelgebruiker”, aldus Afke de Jong, voorzitter Stichting Kijksluiter.
De LAN is verheugd over de samenwerking omdat nu nog meer mensen eenduidig
geïnstrueerd worden over hoe inhalatiemedicatie te gebruiken.
5. Regionale pilots signalering beroepslongziekten
Ieder jaar overlijden ruim 3.300 mensen aan de gevolgen van beroepslongziekten. In het
manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond
werken” presenteert de Long Alliantie Nederland (LAN), met ruim 30 ondertekenaars,

een concrete, integrale aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. Meer
aandacht voor arbeid in de zorg is één van de 10 belangrijke aandachtspunten die in het
manifest worden benoemd.
De LAN wil onder andere regionale pilots opzetten om de bewustwording en de
vroegtijdige signalering van beroeps(long)ziekten te vergroten. Om te zorgen dat dit
goed aansluit op de praktijk, wil de LAN graag in samenspraak met longartsen,
longverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners de concrete invulling daarvan
bepalen. Meer informatie: http://www.longalliantie.nl/arbeid.
6. Test voor werknemers: longklachten door inademing stof op het werk?
De European Lung foundation lanceerde dit najaar de ‘Occupational Lung Health Tool’
Het is een test voor werknemers om na te gaan of ze longklachten hebben door
blootstelling aan stoffen op het werk. Doel van de test is om vroegtijdig klachten te
signaleren: als er klachten zijn worden werknemers geadviseerd naar een dokter te
gaan. Ook kunnen mensen checken aan welke stoffen ze mogelijk worden blootgesteld
op hun werk. De test gaat komend jaar vertaald en verspreid worden in de verschillende
landen binnen Europa. De test is HIER te vinden.
7. De Nederlandse apotheek: efficiënt in hoogwaardige kwaliteit
De ontwikkelingen in kwaliteit en efficiëntie van de Nederlandse apotheken zijn
onderzocht door onderzoeksbureau Eden McCallum in opdracht van BENU.
Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse apotheken efficiënt zijn: Nederland heeft het
laagste aantal apotheken per 100.000 inwoners. De uitgaven aan geneesmiddelen
bedragen €362 per jaar per persoon en dat is 7,6% van de totale zorguitgaven. Alleen
Portugal scoort met €361 euro lager. Op nummer drie staat Groot-Brittannië met €438
euro. Deze goede scores zijn verrassend gezien de toename van het aantal
farmaceutische verstrekkingen met 65% tot 240 miljoen verstrekkingen per jaar. Ook
zijn er in de afgelopen jaren veel verplichtingen bijgekomen voor apotheken door nieuwe
wetgeving en eisen van zorgverzekeraars. Het aantal apotheken dat onderdeel uitmaakt
van een keten is hierdoor sterk toegenomen.

Als naar de toekomst wordt gekeken, is de verwachting dat het aantal verstrekkingen
verder gaat toenemen door de vergrijzing en het aantal mensen met meerdere
aandoeningen en meerdere medicijnen.
Verdere toename van winst in kwaliteit en efficiëntie lijkt nauwelijks meer mogelijk
binnen de apotheek als geïsoleerde schakel. Winst is wel mogelijk binnen de
gezondheidszorg als geheel. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds veel onnodige
ziekenhuisopnamen door verkeerd gebruik van geneesmiddelen.

Om meer efficiëntie en kwaliteit te bereiken is een overgang van kosten naar waardesturing noodzakelijk. Deze waarde wordt door inzet van apotheken grotendeels bereikt
buiten de farmacie en in de 2e lijn. Berekend is dat met geïntegreerde Farmaceutische
Zorgprogramma’s een winst is te behalen van circa €300 miljoen per jaar. Afgezet tegen
de €1 miljard euro aan tarieven voor apotheken is dat een structurele besparing van
zorgkosten van 33% en circa €20 euro zorgpremie per persoon per jaar.
Het onderzoek is hier te downloaden.
8. ‘Slimme app voor adem’ wint prijs ZonMW
ZonMw reikt jaarlijks de Medische Inspiratorprijs uit aan het meest inspirerende
medische product dat aansluit bij de behoeftes van de patiënt. De ‘Slimme app voor
adem’ heeft de tweede prijs gewonnen bij de Medische Inspiratorprijs 2017 van ZonMw.
“De slimme app voor adem” is een zelftest die mensen met COPD helpt bij het vroegtijdig
herkennen van longaanvallen en geeft direct, zonder tussenkomst van een zorgverlener,
een persoonlijk behandeladvies. De test is ontwikkeld door het Radboudumc en de
Radboud Universiteit in een uniek samenwerkingsverband van patiënten, huisartsen,
longartsen, onderzoekers en ICT bedrijven. Mede-ontwikkelaar Erik Bischoff: “We zien
dat patiënten met COPD het vaak lastig vinden om een beginnende longaanval te
herkennen en niet goed weten wat ze dan moeten doen. Ze lopen dan het risico dat
klachten verergeren en ziekenhuisopname nodig is. Dat heeft een enorme impact. Niet
voor niets is het aanpakken van longaanvallen een van de belangrijkste doelen van het
Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten van de LAN. Met de zelftest willen we
de impact van longaanvallen verkleinen en belastende ziekenhuisopnames voorkomen.”
De prijs van €50.000 wordt besteed aan het verder ontwikkelen van de zelftest.

9. NVALT/LAN richtlijn longaanval met ziekenhuisopname uitgebracht
COPD patiënten liggen jaarlijks 200.000 dagen in het ziekenhuis door longaanvallen. Om
de zorg voor deze kwetsbare patiënten te verbeteren, hebben de NVALT en de LAN de
richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld. De richtlijn is uniek omdat
voor het eerst ter wereld een dergelijke richtlijn is ontwikkeld.
De richtlijn gaat in op de behandeling van mensen die met een COPD longaanval in het
ziekenhuis worden opgenomen en beschrijft onder meer de inclusie en ontslagcriteria,
behandeling tijdens de opname en de overdracht aan de eerste lijn. De richtlijn gaat
integraal onderdeel uitmaken van het landelijk zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname.
De LAN dankt de multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van dr. Frank van
den Elshout (NVALT) en Walter van Litsenburg (LAN) voor het opstellen van deze
belangrijke richtlijn. De richtlijn is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut
Medisch Specialisten en is bekostigd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten (SKMS). De richtlijn is HIER te vinden.
10. Goede voedingszorg op het juiste moment: artsenwijzerdietetiek.nl
Bij veel mensen met longziekten is sprake van onder- of overvoeding. Goede voeding op
het juiste moment is van groot belang. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft de
Artsenwijzer Diëtiek uitgebracht, deze verdeelt mensen onder in vier typen zorgprofielen
en per profiel wordt uitgewerkt in hoeverre en welke behandelingen nodig zijn om te
komen tot een goede voedingsconditie. De Artsenwijzer Diëtetiek is HIER te vinden.
11. Tweedaagse CAHAG nascholing Adembenemend op 1 en 2 februari 2018
Voor de 13e keer organiseert CAHAG de tweedaagse nascholing ‘Adembenemend’ voor de
huisarts met zijn/haar praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige in Hotel Papendal te
Arnhem. Veel praktijken zijn de afgelopen jaren begonnen met de implementatie van
gestructureerde COPD en/of astmazorg in de huisartsenpraktijk. Aandachtspunten hierbij
zijn het maken van goede afspraken zowel binnen de praktijk; met de patiënt en met
elkaar, als buiten de praktijk met een zorggroep en andere samenwerkingspartners. De
tweedaagse cursus biedt u adembenemend veel praktische en verdiepende informatie en
vaardigheden, gericht op implementatie. Ook dit jaar weer met een boeiende mix aan
nieuwe en vernieuwde onderwerpen die u herkent uit de spreekkamer.
Duo’s van huisarts en POH nemen deel aan zes workshops verspreid over twee dagen.
Eén workshop is verplicht: masterclass van good practice naar best practice. Daarnaast is
er een plenair programma en twee keuzeonderdelen. Thema’s van enkele workshops
zijn: Zuurstof in de huisartsenpraktijk , Het atopische kind, de interactie tussen eczeem,
voedselallergie, hooikoorts, astma en urticaria, De patiënt aan het woord, Exacerbaties in
verschillende kleuren, “Dubbeldiagnose astma & COPD”, dubbel moeilijk te interpreteren,
COPD bij ouderen en De film: Diagnose COPD… En dan?
De cursus wordt georganiseerd door kaderhuisartsen astma/COPD. Meer informatie over
het programma en aanmelden is HIER te vinden.
12. Lustrumeditie wetenschappelijk symposium BREATH op 8 februari 2018
Op 8 februari 2018 vindt voor de 5e keer het wetenschappelijk symposium “BREATH”
plaats dat ditmaal als thema heeft ‘Diversiteit in de longen, altijd een eenduidig beleid?’
Het symposium is samengesteld door prof. dr. Huib Kerstjens, longarts, UMCG, dr. Els
Weersink, longarts, AMC en dr. Frits Franssen, longarts, CIRO Horn / MUMC. Het
symposium wordt gehouden in Hotel Van der Valk in Houten. Meer informatie over het
programma en aanmelden is HIER te vinden.
13. To shake or not to shake? Internationaal congres over inhalatietechniek
Op 15 en 16 maart 2018 vindt in het Universitair Medisch Centrum Groningen het
internationale congres plaats over inhalatietechniek plaats.

Het congres heeft als doel het verbeteren van de inhalatietechniek waarbij een nieuwe –
op leertheorieën gebaseerde- instructiemethode voor het aanleren van inhalatietechniek
centraal staat. Deze methode is tot stand gekomen door onderzoek naar de ervaringen
van patiënten en zorgverleners te combineren met een literatuurstudie naar het aanleren
van motorische vaardigheden.
Deze methode zal tijdens het congres gepresenteerd worden. Daarnaast bestaat het
programma uit verschillende interessante presentaties, workshops en posterpresentaties
op het gebied van inhalatietechniek. Het congres is uitermate interessant voor alle
zorgverleners en onderzoekers betrokken bij de behandeling van patiënten die
inhalatiemedicatie gebruiken.
Meer informatie over het (voorlopige) programma, registratie en de mogelijkheid voor
het indienen van abstracts is te vinden op www.irwconference2018.com. Accreditatie
wordt geregeld.

14. Longen op de agenda
Hieronder een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van
longen en gerelateerde onderwerpen.
Wanneer

Wat

15 – 18 januari
2018

WinterILD. Pathologie, Radiologie en
Kliniek van Interstitiële Longzieken.
Davos-Zwitserland

19 januari 2018

Conferentie: van wens naar werkelijkheid Voor meer informatie, klik
25% minder ziekenhuisopnamedagen voor HIER
COPD longaanvallen

1 en 2 februari
2018

Tweedaagse CAHAG nascholing
Adembenemend

Voor meer informatie, klik
HIER

8 februari 2018

Breath symposium 2018, lustrumeditie.
Van der Valk hotel Utrecht

Voor meer informatie, klik
HIER

13 februari 2018

Nascholing: Preventie van longaanvallen
bij COPD

Voor meer informatie, klik
HIER

14 – 17 maart
2018

Op de hoogte van Astma. Voor Longartsen Voor meer informatie, klik
en longartsen i.o. Davos, Zwitserland
HIER

Meer informatie
Voor meer informatie, klik
HIER

15-16 maart

To shake or not to shake? Internationaal
congres over inhalatietechniek

Voor meer informatie, klik
HIER

20 maart 2018

Longverpleegkundigen regiobijscholing Oost

Voor meer informatie, klik
HIER

24 – 27 maart
2018

Astma on Top,
longverpleegkundigensymposium. Voor
alle verpleegkundigen met
aandachtsgebied Astma. Davos,
Zwitserland

Voor meer informatie, klik
HIER

12 april 2018

Longverpleegkundigen regiobijscholing Midden

Voor meer informatie, klik
HIER

17 april 2018

Longverpleegkundigen regiobijscholing Zuid

Voor meer informatie, klik
HIER

18 – 20 april 2018

Liverpool goes Dutch. De laatste inzichten
in palliatieve zorg bij COPD en meer.
Apeldoorn

Voor meer informatie, klik
HIER

17 mei 2018

Longverpleegkundigen regiobijscholing Noord

Voor meer informatie, klik
HIER

28 mei 2018

Workshop ‘Advance care planning' (proactieve zorgplanning) bij chronisch
longfalen of hartfalen

Voor meer informatie, klik
HIER

11 t/m 13 juni 018 The Ciro 2018 International Summer
School on Pulmonary Rehabilitation: the
novice course

Voor meer informatie, klik
HIER

19 juni t/m 21 juni The Ciro 2018 International Summer
2018
School on Pulmonary Rehabilitation: the
advanced course

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2018

Inhalatiecursus Stichting IMIS

IMIS

Meerdere data in
2018

Diverse nascholingen op het gebied van
Longzorg

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2018

Diverse nascholingen, congressen en
symposia op het gebied van Longzorg

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2018

NVLA Scholing

Voor meer informatie, klik
HIER

Meerdere data in
2018

Longverpleegkundigen regiobijscholingen

Voor meer informatie, klik
HIER

De agenda kunt u ook vinden op onze website www.longalliantie.nl. Als u gegevens wilt
aanleveren voor “Longen op de Agenda” kunt u die sturen naar Chantal Nijdeken:
nijdeken@longalliantie.nl
15. Steun de Long Alliantie Nederland voor betere preventie en zorg 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.
16. 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. De doelen van de LAN zijn:
•
•
•

Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als
gevolg van chronische longaandoeningen;
Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische
longaandoeningen.

Leden van de Long Alliantie Nederland:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longcentra Nederland (Longcentra Nederland);
Longfonds patiëntenorganisatie (Longfonds);
Longfonds stichting (Longfonds);
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS);
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD);
Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA);
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);

•
•
•
•

Stichting COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) namens het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV);
Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS);
V&VN Longverpleegkundigen,mede namens de V&VN Praktijkverpleegkundigen &
Praktijkondersteuners (V&VN);
Vereniging Nederland-Davos (Nederland-Davos).

Bedrijfsleden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALK-Abéllo (ALK-Abello)
AstraZeneca (AstraZeneca);
BENU Apotheek;
BoehringerIngelheim (BoehringerIngelheim);
Chiesi Pharmaceuticals B.V. (Chiesi);
GlaxoSmithKline (GSK);
Focus Care Pharmaceuticals (Focus Care);
MedaPharma (MedaPharma);
Medidis (Medidis);
MundipharmaPharmaceuticals (MundipharmaPharmaceuticals)
Novartis (Novartis);
Nutricia (Nutricia);
Pfizer (Pfizer);
Sandoz (Sandoz);
TevaPharma Nederland (Teva);
Zilveren Kruis (Zilveren Kruis).

Gezamenlijk maken deze partijen zich sterk voor een optimale preventie en zorg voor
mensen met een chronische longaandoening. Samenwerking binnen de LAN moet zorgen
voor synergie. Contactgegevens: Long Alliantie Nederland, Stationsplein 125, 3818 LE
Amersfoort, KvK 32143205, Triodos Bank 390227919, info@longalliantie.nl en
telefoonnummer 033-4218418.
17. 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: info@longalliantie.nl en telefoonnummer 033 – 4218418.

