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Juridisch organisatietype CAHAG 
CAHAG is als Stichting ingeschreven in het handelsregister bij de KvK te Utrecht onder 
nummer 30172179. CAHAG kent volgens de Akte van Oprichting, opgemaakt op 22 
januari 2001 bij Frieling, Woldendorp Notarissen te Beuningen een bestuur bestaande 
uit minimaal 3 personen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. 

Bestuur  
CAHAG kent een bestuur en een Kerngroep.  

Dagelijks bestuur: 

Het dagelijks bestuur bestaat in 2022 uit Jiska Snoeck-Stroband, voorzitter, Lisette van 
den Bemt, penningmeester en Maret Zonneveld, secretaris. 

Algemeen bestuur: 

Het algemeen bestuur bestaat uit huisartsen en wetenschappers: 

• Jiska Snoeck, voorzitter  

• Lisette van den Bemt, penningmeester  

• Niels Chavannes, vicevoorzitter, wetenschap 

• Ingrid Looijmans, wetenschap 

• Maret Zonneveld, secretaris, implementatie  

• Jean Muris, website en PR  

• Marjan Veltman, onderwijscoördinator   
 

Alle bestuursleden hebben specifieke expertise en zijn betrokken bij verschillende 

werkgroepen (zie figuur 1). Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen 

verschillende regio’s, universitair en niet-universitair. 

De bestuursleden worden – op voordracht - gekozen door de Kerngroep-leden. Een 

bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en kan 2x herbenoemd worden 

(iemand kan dus maximaal 12 jaar als bestuurder voor de CAHAG optreden). 

12 Keer per jaar hebben voorzitter en vicevoorzitter overleg.  

Kerngroep:  
De CAHAG kent een Kerngroep. Deze Kerngroep houdt toezicht op de werkzaamheden 
van het bestuur. De Kerngroep bestaat uit ongeveer 15 personen. De Kerngroep komt 2x 
per jaar bij elkaar.  

Samenstelling van de Kerngroep: 

• Lisettevan den Bemt 

• Erik Bischoff 

• Frans Blessing 

• Bert Bremen 

• Niels Chavannes 
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• Jos Dirven 

• Hanneke de Jong 

• Ingrid Looijmans 

• Esther  Metting 

• Jean Muris 

• Wim Oomen 

• Jan Rauws 

• Roland Riemersma 

• Philippe Salomé 

• Onno van Schayck 

• Jiska Snoeck-Stroband 

• Jacqueline Tukker 

• Marjan Veltman 

• Paul de Vries 

• Irene van der Weerdt 

• Maret  Zonneveld 

Ondersteuning 

CAHAG-coördinator  

Het CAHAG-bestuur wordt in principe inhoudelijk ondersteund door een CAHAG-
coördinator die projecten initieert en zorgt voor de coördinatie van alle activiteiten die 
de CAHAG uitvoert. Door de veranderde rol van de voormalige CAHAG-coördinator naar 
onderwijs-coördinator, zullen we in 2022 op zoek moeten gaan naar een goede invulling 
van de rol van CAHAG-coördinator.  

Overige ondersteuning 

Verder maakt CAHAG gebruik van de diensten internetbureau Stofloos voor het 

onderhoud van de website. Voor de organisatie van de CAHAG-conferentie werken we 

samen met Two Hands Events. 

Ten slotte wordt CAHAG secretarieel ondersteund. Het functieprofiel van het 

secretariaat wordt in 2022 verder uitgewerkt.   

Cahag secretariaat 

Het CAHAG-bestuur wordt ondersteund door Annemie Philipsen (deels Astrid 

Kraayvanger). Mieke Klokgieters onderhoudt de financiële administratie. De voorzitter 

overlegt elke week met het secretariaat. 

Secretariaat NHG 

Het NHG-CAHAG secretariaat bevindt zich in Utrecht op de Domus Medica bij het NHG 
en wordt ingevuld door Mirjam Sijp. Zij onderhoudt de ledenadministratie, 
bijeenkomsten in de Domus Medica en de NHG-CAHAG mailbox. 

Secretariaat KOH 
Stichting KOH te Eindhoven beheert het onderwijssecretariaat.  De ondersteuning van 
KOH bestaat uit  – in opdracht van de CAHAG – administratieve ondersteuning van bijna 
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alle scholingsactiviteiten van de CAHAG, waaronder het onderwijs aan zorggroepen, 
Adembenemend en de CAHAG cursussen (voorheen POH cursussen).  

Secretariaat NHG en KOH worden functioneel aangestuurd door respectievelijk de 
voorzitter en de onderwijs coördinator.. De hiërarchisch leidinggevenden zijn 
respectievelijk het NHG en de KOH. 

Link bestuur en commissies 
De CAHAG-voorzitter heeft elke maand overleg met de voorzitter van een van de diverse 

commissies. Het contact over het CAHAG-bulletin verloopt via het secretariaat. Bij alle 

andere commissies is verder minimaal 1 bestuurslid lid van de commissie om het 
contact met het bestuur te waarborgen. Dit evalueren we in  2022. 

Overleg CAHAG-sponsoren 
Het aantal overleggen tussen bestuur en sponsoren is vastgelegd in contracten. 

Belangrijk hierbij is de afspraak dat er sprake is van multisponsoring en dat sponsoren 

op geen enkele wijze betrokken zijn bij het ontwikkelen van richtlijnen en onderwijs en 
zijn evenmin aanwezig bij workshops. 

Bestuurlijke binding tussen CAHAG en huisartsenkoepels 
CAHAG is een NHG-expertgroep. Om de samenwerking met het NHG vorm te geven is 

met regelmaat overleg tussen CAHAG en NHG.  

• Jaarlijks is een bestuurlijk overleg, waarbij ook LHV en DiHAG aanschuiven. Over 

de specifieke invulling van dit overleg in 2022 bestaat nu nog geen duidelijkheid. 

• Elke 6 weken een overleg tussen de voorzitter, de NHG-bestuurssecretaris en de 

NHG-aandachtsfunctionaris. 

• Daarnaast neemt een CAHAG-lid in principe jaarlijks deel aan een LHV 

netwerkbijeenkomst voor kaderartsen.  

Activiteiten 
De activiteiten en relatie tot CAHAG-bestuur en NHG staan weergegeven in 
onderstaande figuur  
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CAHAG houdt zich bezig met scholing, implementatie, wetenschap en PR en 
vertegenwoordiging op het gebied van respiratoire aandoeningen. Er zijn werkgroepen 
actief op deze gebieden. Doel, samenstelling en omvang  is per werkgroep verschillend. 
Alle werkgroepen hebben een link met het CAHAG-bestuur. 
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Sommige werkgroepen hebben ook niet-CAHAG-leden. We beschouwen een werkgroep 

als CAHAG-werkgroep als een CAHAG-lid de agenda bepaalt en het onderwerp relevant 
is voor de huisartsen/eerste lijn.  

CAHAG is een NHG-expertgroep. Ook het NHG voert praktische activiteiten uit op het 
gebied van scholing, implementatie, wetenschap en vertegenwoordiging. Hier is overlap. 
Er is niet alleen bestuurlijk afstemming tussen CAHAG en NHG. Er is soms ook op meer 
praktisch gebied samenwerking. NHG draagt bijvoorbeeld bij aan de uitgave van het 
CAHAG-bulletin. CAHAG levert soms een bijdrage aan activiteiten van het NHG (zoals de 
kaderopleiding of de herziening van NHG-standaarden).  

Commissie Deskundigheidsbevordering/onderwijs  
De CAHAG maakt scholingen, die zelf georganiseerd worden, maar die ook door 

zorggroepen/onderwijsorganisaties ingekocht kunnen worden. Kaderartsen worden 
ingezet als docent. 

Samenstelling  en vergaderfrequentie commissie: 

• José van den Berg 

• Hanneke de Jong (tevens voorzitter CAHAG-dagen) 

• Robbert Kerseboom (voorzitter)  

• Wim Oomen  

• Jacqueline Tukker 

• Marjan Veltman (onderwijscoördinator, bestuurlijke link) 

• Judith Vermeulen (tevens voorzitter Adembenemend) 

• Margriet Zaagman (beheerder CAHAG onderwijsbank),  

•  
 
De onderwijscommissie vergadert  om de 6 weken digitaal). Deze werkgroep heeft geen 
link met het NHG of de kaderopleiding. 

Doel:  

Het vergroten van de kennis over de diagnostiek en behandeling van astma en COPD 
onder medewerkers in de huisartsenpraktijk. 
 

Activiteiten:  

• ontwikkelen van onderwijs vooruitlopend op de actualiteiten 

• actualiseren van bestaand onderwijs 

• beheer van onderwijsbank  

 

Commissie Adembenemend  

De CAHAG organiseert het tweedaags congres Adembenemend voor de huisarts samen 

met zijn praktijkondersteuner. CAHAG zorgt voor het beheer en de inhoudelijke 

invulling. Er is geen link met het NHG.  Adembenemend is ooit ontstaan als opdracht 

binnen de kaderopleiding astma/COPD, en dat is nog steeds het geval. De 

Adembenemend-commissie organiseert Adembenemend samen met de kaderhuisartsen 

in opleiding. Voor iedere tweedaagse wordt met de kaderhuisartsen in opleiding 
afgestemd en geoefend in Ravenstein. 
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Samenstelling commissie: 

• Bert van Bremen  

• Jeanet Scheper (POH)  

• Marjan Veltman (onderwijscoördinator) 

• Judith Vermeulen (voorzitter)  

• Margriet Zaagman 
 

Doel:  

Het vergroten van de kennis over de diagnostiek en behandeling van astma en COPD 
onder medewerkers in de huisartsenpraktijk door kaderhuisartsen in opleiding. 
 

Activiteiten:  

De commissie organiseert jaarlijks het tweedaagse congres Adembenemend voor 

huisarts-POH koppels.  

Commissie CAHAG cursussen  

De CAHAG organiseert scholing voor praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners, 

huisartsen en andere belangstellenden en zorgt voor inhoud en beheer. Er is geen relatie 

met NHG of kaderopleiding. Kaderartsen (i.o) en praktijkondersteuners treden op als 
docent. 

Samenstelling commissie: 

• Agnes Bruinsma 

• Hanneke de Jong, voorzitter 

• Cynthia Hallensleben  

• Robbert Kerseboom 

• Marjan Veltman (onderwijscoördinator) 

• Margriet Zaagman 
 

Doel:  

Het vergroten van de kennis over de diagnostiek en behandeling van astma en COPD 
onder medewerkers in de huisartsenpraktijk. 
 

Eigen activiteiten:  

De commissie organiseert tweemaal per jaar (1 fysiek en 1 online) een training voor 

huisartsen en POH-ers.  

CASPIR -begeleidingscommissie: 

Bij deze CAHAG-commissie zijn ook vertegenwoordigers van externe organisaties 
betrokken.  Ook het NHG stemt af met deze commissie.  Leden van de CASPIR 
begeleidingscommissie verzorgen bij iedere kaderopleidingsgroep de scholing over 
spirometrie, daarnaast leren ze de nieuwe kaderhuisartsen hoe ze CASPIR kunnen 
doceren in hun regio. 
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Samenstelling CASPIR-commissie: 

• Lisette van den Bemt, onderzoeker RadboudUMC (voorzitter en penningmeester 
CAHAG)  

• Wilma Beusink, praktijkverpleegkundige 

• Joke Denis, longfunctieanalist 

• Frans de Jongh, longfysioloog 

• Jellien Makonga, longfunctieanalist (stopt in maart) 

• Saar van Nederveen, longarts 

• Jan Rauws, kaderhuisarts 

• Peter Smink, voorzitter en kaderhuisarts 

• Justine van den Hengel, longfunctieanalist 
 

Doel: 

Optimaliseren kwaliteit van spirometrie-onderzoek in de huisartsenpraktijk. 
 

Activiteiten: 

Actualiseren CASPIR-(online)-scholing (M1-6), beheer en beoordeling 
certificaathouderschap en het schrijven van adviezen en standpunten. 

 

Kaspir-begeleidingscommissies: 

Bij deze CAHAG-commissie zijn ook vertegenwoordigers van externe organisaties 
betrokken. Er is geen relatie met NHG of kaderopleiding. Er is afstemming tussen 
CASPIR en KASPIR in de persoon van Wilma Beusink, waarbij de link met het bestuur in 
de persoon van Lisette van den Bemt is gewaarborgd.  

 

Samenstelling KASPIR-commissie: 

• Walter Balemans, kinderlongarts 

• Rolien Bekkema, kinderlongfunctieanaliste 

• Wilma Beusink, praktijkverpleegkundige  

• Jacqueline Tukker, kaderarts en voorzitter 
 

Doel: 

Optimaliseren kwaliteit van spirometrie-onderzoek bij kinderen in de 
huisartsenpraktijk. 
 

Activiteiten: 

Actualiseren KASPIR-scholing  en ontwikkelen herhaalmodule KASPIR. 

 

Commissie Implementatie  
Samenstelling en vergaderfrequentie commissie: 

• Jos Dirven 

• Huub van Gijsel 

• Steven Huizinga 
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• Hennie Monrooij 

• Jean Muris 

• Helen Plaisier 

• Jeanet Scheper  

• Peter Smink 

• Paul de Vries (voorzitter) 

• Irene van der Weerdt 

• Maret Zonneveld (bestuurslid implementatie) 
 
De commissie vergadert elke zes weken online. Er is geen relatie met NHG of 
kaderopleiding. 

Doel: 

De commissie implementatie zoekt simpele oplossingen voor problemen op het gebied 
van astma- en COPD-zorg, waar zorgverleners in de dagelijkse praktijk in de eerste lijn 
tegenaan lopen.  

Activiteiten: 

Activiteiten 

De implementatiecommissie ontwikkelt zelf implementatietools en draagt bij aan de 
ontwikkeling en verbetering van bestaande implementatie-producten van andere 
partijen. Vanuit de implementatiecommissie is bijvoorbeeld ook het project CCQ voor 
laag-geletterden geïnitieerd.  

Commissie Wetenschap en Internationale contacten 

Samenstelling en vergaderfrequentie commissie: 

• Lisette van den Bemt  

• Sara Bousema (junior lid) 

• Niels Chavannes (vicevoorzitter CAHAG) 

• Jos Dirven 

• Annerika Gidding-Slok 

• JanWillem Kocks 

• Ingrid Looijmans (voorzitter en bestuurslid Wetenschap) 

• Thys van der Molen 

• Esther Metting 

• Onno van Schayck  
 
De wetenschapscommissie vergadert eenmaal per 4 tot 8 weken digitaal in aanloop naar 
de CAHAG-conferentie. Er is geen structurele relatie met NHG of kaderopleiding. 
 

Doel:  

Het stimuleren van en bijdragen aan onderzoek op het gebied van astma- en COPD-zorg 
in de eerste lijn en het uitdragen van relevante resultaten naar de beroepsgroep.  
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Activiteiten: 

Om dit te bereiken is de wetenschapscommissie betrokken bij de organisatie van 
conferenties en vertegenwoordigt zij de CAHAG bij externe organisaties, die richtlijnen 
maken en  wetenschappelijke activiteiten ondernemen.  
 
Organisatie van CAHAG conferentie.  
Eerste contactpersoon: Ingrid Looijmans i.s.m. Two Hands Events 

o Mailingbestand op maat maken (onderzoeker, kaderhuisarts, POH) 
o Locatie regelen 
o Flyer en poster maken 
o Opzet maken voor verschillende mailings (save the date, datum, inhoud, 

etc) 
o Contact met instanties (verder uitzetten binnen fysiotherapie, LAN, etc) 
o Programma opstellen 
o Sprekers regelen (genodigde + via abstracts) 

 

De website- en PR-commissie 
Voor communicatie naar externe partijen wordt de CAHAG-website ingezet.  
 

Samenstelling en vergaderfrequentie commissie: 

De website-en PR-commissie bestaat uit: 

• José van den Berg 

• Leonie Gilissen (webmaster van Zorgwijzer) 

• Jean Muris (bestuurlijke link) 

• Robin van der Putten (Forum) 

• Peter Smink (voorzitter en Forum) 

• Margriet Zaagman 
 
Vergaderfrequentie:  
De websitecommissie vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Er is geen relatie met NHG of 
kaderopleiding. 
 
Doel: 
Het aanbieden van alle benodigdheden voor een goed astma- en COPD-beleid in de 
huisartsenpraktijk via de website. 
 
Activiteiten: 
CAHAG heeft het beheer over de website CAHAG.nl. Op deze site worden regelmatig 
nieuwberichten geplaatst en de inhoud van de website wordt voortdurend 
geactualiseerd. De website is de ingang voor medewerkers in de huisartsenpraktijk om 
vragen te stellen. 
 

De redactie van het CAHAG Bulletin 

Samenstelling en vergaderfrequentie commissie: 

De redactie van het CAHAG Bulletin bestaat uit: 

• Cynthia Hallensleben 
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• Ester Metting (hoofdredacteur) totdat er een ander is gevonden…. 

• Irene van der Weerdt 

• Roel Wennekes 

• Yvonne Woudenberg 
 
Vergaderfrequentie:  
De redactiecommissie vergadert 6 tot 10 keer per jaar. Er is geen relatie met de 
kaderopleiding. De uitgave van het bulletin wordt ondersteund vanuit het NHG. 
 
Doel: 
Het op de hoogte brengen van huisartsen en praktijkondersteuners van de activiteiten 
van de CAHAG en recente ontwikkelingen op het gebied van astma en COPD-zorg. 
 
Activiteiten: 
Het CAHAG-bulletin wordt 3x per jaar ingestoken bij H&W en TvPO.  

 

Vertegenwoordiging en interne communicatie 

Interne communicatie 

De CAHAG wil de betrokkenheid van de leden optimaliseren door goede interne 
communicatie.  

• CAHAG-leden worden op netwerkdagen op de hoogte gebracht en als klankgroep 
gebruikt met betrekking tot de activiteiten van het CAHAG bestuur en de 
verschillende commissies.  

• Om de communicatie naar de leden toe niet alleen te laten afhangen van de 
netwerk momenten wordt maandelijks  een elektronische nieuwsbrief naar de 
CAHAG leden verzonden die wordt opgesteld door de CAHAG-voorzitter, de 
verschillende commissies en het secretariaat. 

• Binnen HAweb is een CAHAG-groep aangemaakt. Hier kunnen de leden vragen 
stellen en een discussie starten. De leden van de websitecommissie zijn 
groepsmanagers van deze HAweb-groep.                                                              

 

Vertegenwoordiging/bijdrage NHG-producten 

De CAHAG wil ook een goede en functionele relatie onderhouden met het NHG op het 
gebied van astma- en COPD-zorg. Praktisch levert CAHAG een bijdrage aan een aantal 
NHG-activiteiten: 
 
Scholing 

• NHG-Kaderopleiding Astma en COPD door NHG in samenwerking met CAHAG en 
Radboud: Begin 2020 is de 7e groep aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 
Radboud UMC begonnen onder leiding van Erik Bisschoff. Deze groep rondt 
eind2022 de opleiding af.  

• E-learnings (voorheen PIN) 

 

Implementatie 
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• Boek Astma en COPD in de huisartsenpraktijk (voorheen NHG-Protocollenboek) 

• Indicatoren 
o Astma volwassenen 
o COPD 
o Stoppen met roken 
o HIS-referentiemodel en bijbehorende tabellen (ICPC en Diagnostische 

bepalingen) 

• NHG-project Devices 

• Ziektespecifieke overzichten 

• Thuisarts 
 

Wetenschap 

• NHG-Standaard astma: Niels Chavannes en Jean Muris 

• NHG-Standaard COPD: Jiska Snoeck-Stroband, Regien Kievits en Erik Bisschoff 

• NHG-Standaard astma bij kinderen Jean Muris en Ingrid Looijmans 

• NHG Wetenschapsdag: contactpersoon Niels Chavannes 

• NHG-congres (2021, Den Bosch, voorzitter Niels Chavannes) 

• Potentieel: NHG standaard allergische en niet-allergische rhinitis/LESA 
Chronische medicatie bij astma/COPD & DM type 2; LESA COPD/LESA palliatieve 
zorg/LESA ondervoeding/NHG leefstijlmodules/Behandelrichtlijn stoppen met 
roken 

 

Samenwerking met/vertegenwoordiging bij andere partners  

 
Algemeen: 
Regelmatig krijgt CAHAG (soms via het NHG) het verzoek om het huisartsenperspectief 
te vertegenwoordigen in externe commissies en projecten. Vertegenwoordiging brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee.  Er kan sprake zijn van delegatie of mandaat. 
Vertegenwoordiging is tweerichtingsverkeer, waarbij het van belang is voldoende op de 
hoogte te zijn van wat er leeft bij de achterban. Vaak zijn er verschillen over hoe over 
een onderwerp gedacht wordt. Een vertegenwoordiger heeft daarom als taak om te 
weten wat er leeft en wat daarvan belangrijk genoeg is om in het overleg naar voren te 
brengen en dit te vertalen naar voorstellen. Op eenzelfde manier moet informatie vanuit 
een extern gremium teruggekoppeld worden naar de achterban.  
 
Voor het starten van vertegenwoordiging is het daarom goed stil te staan bij de volgende 
aandachtspunten: 
 • Welk project betreft het? 
• Wanneer start en eindigt de vertegenwoordiging? 
• Wie is de vertegenwoordiger , met welke bevoegdheid (delegatie/mandaat)? 
• Bij welke partij en namens welke partij vindt de vertegenwoordiging plaats? 
• Wat is het Klankbord-orgaan en aan wie vindt terugkoppeling plaats? 
• Afspraken over PR-activiteiten/Afspraken over vergoeding 
 
CAHAG vaardigt regelmatig vertegenwoordigers af naar onderstaande partijen. 
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InEen  
Jaarlijks levert CAHAG een bijdrage aan het opstellen van de InEen indicatoren en het 
opstellen van de landelijke benchmark voor ketenzorg.  
 
IVM   
Op verzoek wordt samengewerkt met het Instituut voor Verantwoord Medicatiegebruik 
(scholingen m.b.t. prescriptie inhalatiemedicatie).  
 
IMIS  
Een CAHAG-bestuurslid vervult tevens een bestuursfunctie bij IMIS en is in die 
hoedanigheid ook betrokken bij het IIN (Inhalatie Instituut Nederland). Een ander 
bestuurslid is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het IIN. IMIS is partner bij 
scholing over inhalatiemedicatie (“Zinnig en zuinig voorschrijven”).  
 
LAN  

Cahag heeft een bestuurszetel binnen het LAN-bestuur.  

CAHAG leden nemen deel aan verschillende LAN werkgroepen 

• Goed gebruik inhalatiemedicatie,  

• Feiten en cijfers longziekten,  

• Deelcommissies vrij ademen akkoord, COPD en hartfalen, beroepslongziekten, 
palliatieve zorg COPD, ernstig astma, zorgpad Longaanval, zuurstofgebruik, 
implementatie ziektelastmeter. 

Longfonds 

• Wetenschappelijke advies commissie: Niels Chavannes (2 keer per jaar middag) 

• Dirkje Postma award: Jiska Snoeck-Stroband (1 keer per jaar hele dag plus 
beoordelen aanvragen?) 

• junior investigator award (1 keer per jaar hele dag plus beoordelen aanvragen)  

• Actieplan kinderen met astma, kader regionale formularia 
 

IPCRG : Eerste contactpersoon: Niels Chavannes. Ambassadeur Nederland: Jiska Snoeck-
Stroband, JanWillem Kocks 
 
NRS/NVALT: longfonds Week van de Longen, research-agenda respiratoir.  
 
Zorginstituut Nederland: verbetersignalement zorgtraject COPD, zinnige zorg bij astma  
 
Taskforce rookvrij opgroeien / Partnership Stop met Roken 
KNGF: Richtlijn COPD en beweegtherapie, Standpunt: Fysiotherapie bij COVID-19. 
 
 
 


