
CAHAG  Jaarplan 2014        

 
Missie CAHAG: 

Het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor mensen met astma en COPD, vanuit 

huisartsgeneeskundig perspectief en expertise 

 

Speerpunten (beleidsnota 2012-2016): 

1. Deskundigheidsbevordering  van alle medewerkers binnen huisartsenpraktijken 

2. Ondersteuning bij implementatie van astma/COPD richtlijnen en standaarden 

3. Versterken kennisniveau expertgroep  én netwerk expertgroep 

4. Advisering mbt opstellen richtlijnen en consensustrajecten 

5. Vertegenwoordiging van beroepsgroep en samenwerking met  externen 

 

 

Ad 1. Deskundigheidsbevordering 

- Adembenemend (6 en 7 febr 2014): 2 daagse nascholing HA/POH, gericht op implementatie 

- POH-cursussen (20 maart en 15 april 2014): 1 daagse nascholing, gericht op werk POH 

- CASPIR (o.a. introductie Caspir-online als herhaalmodule v.a. 1 jan 2014)  

- KASPIR (pilot en ontwikkeling cursus Spirometrie bij Kinderen in de eerste lijn, voor HA/POH) 

- Diverse scholingsprogramma’s en -modules 

 

Naast deze scholingen is er een breed aanbod van CAHAG-scholingen. Deze zijn door derden (o.a. 

zorggroepen, UHI, WDH, farmaceuten, etc) te bestellen bij het CAHAG Onderwijssecretariaat. Deze 

scholingen worden uitsluitend gegeven door CAHAG-leden evt icm praktijkondersteuner en/of 

longarts. De CAHAG-Onderwijscommissie draagt zorg voor de ontwikkeling, actualisering en beheer 

van deze onderwijsprogramma’s. 

 

Ad 2. Ondersteuning implementatie 

- Forum functie (vraagbaak) website CAHAG (dagelijks 100-200 bezoekers) 

- Toolbox implementatiematerialen via website (actualisering nav standaarden 2014) 

- Boek “Protocollaire AstmaCOPD-zorg” (actualisering 2015) 

- CAHAG-bulletin (3x per jaar) 

- Ontwikkeling CAHAG-app 

 

Ad 3. Versterken kennis en netwerk expertgroep 

- Netwerkdagen: 24 april en 6 nov 2014 

- Aktieve  deelname Longdagen 23 en 24 april 2014 (NRS, NVALT, Longfonds) 

- Deelname IPCRG, 21-25 mei 2014  

- Kaderopleiding (afronden 4e groep medio 2014, start nieuwe groep 2015) 

- Organisatie CAHAG-conferentie (januari 2015) 

 

 



Ad 4.  Advisering richtlijnen en consensustrajecten 

- Deelname NHG-standaardengroepen (Astma bij Kinderen, Astma, COPD, 2014/2015) 

- Deelname diverse werkgroepen LAN  (o.a. goed gebruik inhalatiemedicatie, zuurstofgebruik 

thuis, uniform instructie inhalatiemedicatie, knelpunten zorg astma bij kinderen, etc) 

- Bijdrage ontwikkeling medische eindtermen generalistische opleiding POH 

 

Ad 5. Vertegenwoordiging en samenwerking externen 

- Bestuurszetel CAHAG binnen LAN-bestuur (v.a. 2014 Regien Kievits) 

- Programma-adviseur Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (Niels Chavannes) 

- Samenwerkingsovereenkomst met Stichting IMIS (januari 2014) 

- Samenwerkingsafspraken NRS (beoordeling roadmap jan/febr 2014) 

 

 

Wetenschap binnen de CAHAG 

Vanaf 2014 wil de CAHAG ook het bevorderen van de wetenschap op het gebied van astma/copd in 

de eerste lijn als speerpunt opnemen. Daarvoor wordt een wetenschappelijke commissie 

samengesteld die o.a. tot taak heeft: 

- Het inventariseren van behoeftes mbt wetenschappelijke onderbouwing vanuit de 

standaardengroepen 

- Het bepalen van lancunes m.b.t. implementatie 

- Het betrekken van promovendi bij de CAHAG 

- Overlegpartner NRS 

- Organisatie CAHAG-conferentie 

- Waar mogelijk onderzoek stimuleren (o.a. TUPAC, start 2014) 

Jiska Snoeck zal deze commissie voorzitten. 

 

 

Bestuur 2014: 

Regien Kievits  - voorzitter 

Niels Chavannes - vice-voorzitter, wetenschap 

Marjan Verschuur - coördinator 

Jan Rauws  - CASPIR, implementatie 

Annelies Jacobs  - penningmeester, secretaris 

Bart Thoonen  - kaderopleiding, onderwijs 

Jiska Snoeck *  - wetenschap, conferentie 

Frans Blessing*  - penningmeester, secretaris 

 

De CAHAG heeft per 1 januari 2014  81 leden. 

 

 


