
 

pagina 1 van 5 

 

Verslag overleg LoRNA eerstelijn 
 

Aanwezig : Thea Barendse, Wanja Bischot, Ada de Boer, Tessa Boots,  

Francis Braakman-Brakel, Karin Buurke, Ron Chang, Chantal Geuskens, 

Truda Heemskerk-Groot, Corine Heubers-Janszen, Anouck Hoenderkamp, 

Koos Hoogedoorn, Tineke de Jong, Bert Jonker, Herman Kat,  

Amanda Klaassen, Daphne Koster, Wouter Lattmann, Koos Ligthart, 

Sebastian Müller, Odette Olde Heuvel, Annemiek Overmars, Arnold Penners, 

Rienk Post, Agnes Schilder, Marjos Schlüter-de Boer, Colleen Seventer, 

Thera Splinter, Lindia Wassenborg, Cris de Weerd, Els de Wit 

Afwezig 

met bericht 

: Jeroen Bezemer, Noortje Buurma, Marion Dirks, Heidy Jongenelen,  

Nienke Monster, Ingeborg Rekveldt, Abdi Salehi, Corian Striekwold,  

Irene Tromp 

Voorzitter : Thea Barendse 

Notulist : Els de Wit 

Datum : 14-1-2013 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis, PAL zaal 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda 

Er is een aantal extra punten dat besproken wordt na de presentatie van Lieke 

Spiegelenburg over inhalatietechnieken. Deze punten zijn voor het verslag onder de 

mededelingen ondergebracht: 

 

a) PoliFysiek AMC 

PoliFysiek, de buitenpoli van het AMC, (gericht op hartrevalidatie) heeft contact gelegd 

met het LoRNA nav een bijeenkomst op de HvA. Thea Barendse heeft contact gehad 

met Wilma Scholte en iedereen daarover gemaild met de vraag wie er mee wil op 

gesprek. Thea Barendse zal samen met Thera Splinter op 16 januari op gesprek gaan 

bij PoliFysiek om te kijken of er een samenwerking (en uitwisseling van ideeën) in 

patiëntzorg/onderzoek/scholing tot stand kan komen. 

 

b) In company cursus 

Het NPI kan een in company cursus ‘Niet lineaire inspanningstraining voor mensen met 

ernstig COPD ’ organiseren voor 20-25 deelnemers. De kosten zullen dan tussen de 

€160 (bij 20 deelnemers) en €130 (bij 25 deelnemers) liggen. Inschrijven hiervoor kan 

op de lijst die tijdens de vergadering beschikbaar is gesteld. Besproken is om de 

cursus bij voorkeur in 2015 te doen, i.v.m. het aantal accreditatiepunten voor het CKR 

dat vanaf 1 jan 2015 weer opnieuw gaat tellen. Thea zal dit met het NPi bespreken.  
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c) Powerbreath 

Jan Reinders Folmer van POWERbreath heeft aangegeven dat hij een keer een 

verhaal over ademspiertraining wil komen vertellen. Hij wordt in het loop van het jaar 

(waarschijnlijk bij het overleg in oktober) uitgenodigd bij de vergadering. 

 

d) 1ste Lijn Amsterdam 

Wanja Bischot, Thea Barendse en Martin Huysmans hebben gekeken wat 1ste Lijn 

Amsterdam het netwerk aan ondersteuning kan bieden. Besloten is dat de huidige 

samenwerking blijft bestaan. Nienke Brinkman zal daarnaast de website gaan 

onderhouden.  

 

e) Josanne Huijg 

Een aantal maanden geleden hebben wij meegewerkt aan het onderzoek over 

beweegprogramma’s van Josanne Huijg uit Leiden. Dit onderzoek is inmiddels 

afgerond. In juni zal zij tijdens de vergadering meer over haar onderzoek vertellen. Nu 

is vanuit haar een nieuwe vraag gekomen, namelijk of wij mee willen werken aan het 

implementeren van de beweegprogramma lijst. Daarvoor moet 4x de lijst gescoord 

worden en hier tegenover staat een vergoeding. Verdere info hierover volgt via Nienke 

Brinkman.  

 

f) Thesis Tessa Boots  

Tessa Boots is bijna klaar met haar thesis over zelfmanagement. Tijdens de 

vergadering van april zal zij over haar onderzoek vertellen.  

 

g) Routeboek 

Het KNGF ontwikkelt samen met de VVA een routeboek om groepen fysiotherapeuten 

te ondersteunen in diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld social media en het zoeken 

van financiers. Zij hebben LoRNA benaderd met de vraag of wij dit willen testen in ons 

netwerk: kijken of we er wat aan hebben en wat voor ons nuttig zou zijn.  

 

Afgesproken is een voorgesprek te voeren om het aanbod en onze doelen met elkaar 

af te stemmen. Bij dit gesprek zullen Anouck Hoenderkamp, Daphne Koster en 

Amanda Klaassens aanwezig zijn. 

 

h) Aanwezigheid 

Bij lidmaatschap van LoRNA hoort een aanwezigheidsplicht van 75%. Nienke 

Brinkman heeft alle leden benaderd die in 2013 niet genoeg aanwezig zijn geweest 

met de vraag of ze in het netwerk willen blijven.  

 

i) Accreditatie 

Een aantal LoRNA leden gaf aan dat de accreditatiepunten voor het netwerk door de 

KNGF niet bijgeschreven zijn. Els de Wit heeft in 2012 bij het KNGF accreditatie 

aangevraagd voor het netwerk en gaat dit uitzoeken. 
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Ingevoegd: 

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) heeft het ‘LoRNA-netwerk’ 

erkend als kennisnetwerk vanaf 2012. Puntentoekenning is gehonoreerd voor de 

LoRNA fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het KNGF centraal 

kwaliteitsregister en via de lijst aan het KNGF doorgegeven zijn. Alle mensen die zich 

toentertijd op de lijst tijdens de vergadering ingeschreven hebben, of later nog per  

e-mail de gegevens naar Els gestuurd hebben, hebben de punten gekregen. U kunt uw 

gegevens vinden op mijn fysionet, bij scholingsgegevens. De punten staan onder 

‘Kennisnetwerk 2012’ d.d. 1-11-2012. Bij Els staan de punten wel op de website. Bij 

verdere vragen hierover, graag even contact opnemen met Els de Wit: 

els.de.w@hotmail.com  

 

j) VU 

Cris de Weerd en Thera Splinter zijn in de VU geweest. Het was een goed gesprek. Als 

de longarts/fysiotherapeut patiënten doorstuurt, belt of mailt zij de desbetreffende fysio 

hierover en vermeldt het telefoonnummer van de patiënt erbij. Verder is besproken wat 

er in een verwijzing dient te staan en dat de fysio bij controle naar de longarts een brief 

stuurt/meegeeft.  

Ketenbijeenkomsten van het netwerk Zuid vinden in maart plaats. Eerste en tweede lijn 

werken hier samen en geven een presentatie.  

Bij verwijzingen en eerdere fysiotherapie in een ziekenhuis/kliniek moet gekeken 

worden of hier gebruik gemaakt wordt van een zorgbehandelcode of niet. Dit i.v.m. 

declaratie CSI 8 (eerste 20 uit AV) of CSI 1 (chronisch). In een polikliniek zal vaak het 

aantal zittingen ook al bij CSI 8 gedeclareerd zijn en moet u uw zittingen daarbij 

optellen.  

 

3. Lezing Inhalatietechnieken door Lieke Spiegelenburg, longverpleegkundige 

Slotervaartziekenhuis.  

De presentatie wordt gemaild en/of komt op de website te staan onder het 

afgeschermde gedeelte (via inlog te bekijken door LoRNA leden).  

 

Hieronder een aantal korte belangrijke punten.  

 

 85% Van alle patiënten maakt fouten bij het gebruik van inhalatiemedicatie.  

 19.000 Patiënten per jaar (alle diagnoses) worden in Nederland opgenomen door 

medicatiefouten.  

 Droogpoeder mag niet in vochtige ruimtes gebruikt worden (medicatie ligt vaak in 

badkamer), dan gaat het klonteren. 

 Bij alle inhalatiemedicatie is het belangrijk dat mensen na het gebruik hun mond 

spoelen, om hiermee schimmels te voorkomen, dit geldt ook voor 

luchtwegverwijders. Spoelen, uitspugen, spoelen, doorslikken. Bij een kunstgebit 1 

of 2x per dag deze uitdoen en spoelen met water. 

 Dosis aerosol alleen met voorzetkamer gebruiken. Bij eerste keer gebruiken van de 

voorzetkamer, deze eerst ‘primen’. Met afwasmiddel wassen en laten drogen aan 

mailto:els.de.w@hotmail.com
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de lucht, anders is deze statisch. Indien hier geen tijd voor is, dan eerst 10 x puffen 

in de voorzetkamer voordat deze de eerste keer gebruikt wordt.  

 Soft mist en ademgestuurde aerosol mag juist niet met voorzetkamer gebruikt 

worden.  

 Apothekers moeten instructie geven over het gebruik van medicatie bij afgifte maar 

dit gebeurt vaak niet. Patiënten mogen altijd naar de longverpleegkundige in de 

buurt gestuurd worden voor een inhalatieadvies.  

 

4. Website 

Eind 2012 zijn we begonnen met het ontwikkelen van onze eigen website.  

De TOOLSS website gaat eind februari uit de lucht en de LoRNA website is in gebruik 

genomen: www.lornamsterdam.nl. 

 

Iedereen is het erover eens dat de site heel mooi is geworden! 

De site bestaat uit een publieke gedeelte en een besloten gedeelte, met inloggegevens 

voor LoRNA leden. Op dit besloten gedeelte zullen o.a. agenda, notulen en 

presentaties komen te staan. Inloggegevens volgen nog via Nienke Brinkman.  

 

Actiepunt voor iedereen: Eigen gegevens checken en fouten doorgeven aan Nienke 

Brinkman: n.brinkman@1stelijnamsterdam.nl. 

 

Feedback punten voor de site:  

 Bij Google maps ook geslacht en website van de therapeut noemen 

 Bij Google maps worden nu 5 willekeurige praktijken al genoemd, staan onder de 

kaart, zonder een postcode ingevuld te hebben, deze praktijken worden verwijderd. 

 Als er een nieuwe locatie bijkomt: Nienke Brinkman mailen 

 Contactformulier gaat nu naar Nienke Brinkman. Om te voorkomen dat het door 

patiënten gebruikt gaat worden, moet het of eraf gehaald worden, of er moet meer 

duidelijkheid komen dat het niet voor patiënten bedoeld is.  

 Kopje ‘ Therapeuten’ kan verwarrend overkomen, ook een tabblad ‘Zoek therapeut’ 

/’Praktijk in de buurt’ toevoegen bovenaan, omdat mensen eerder bovenaan 

kijken/zoeken.  

 De foto’s die er nu op staan zijn te standaard maar zijn tijdelijk. Murni Latif gaat de 

definitieve foto’s maken. 

 Patiënten > Vergoedingen? Link zorgvergoeding de uitgebreide link plaatsen.  

http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/fysiotherapie-vanaf-18-jaar  

 Pagina met “Links” toevoegen 

 Iedereen graag ook op de praktijkwebsite de website van LoRNA vermelden, zodat 

we daardoor wat hoger bij Google eindigen. Het logo mag hier ook voor gebruikt 

worden.  

 Nienke Brinkman mailt iedereen het LoRNA logo. 

 Vragen aan 1ste Lijn Amsterdam of we ons logo kunnen beschermen. 

 Disclaimer op de website toevoegen. 

 

http://www.lornamsterdam.nl/
mailto:n.brinkman@1stelijnamsterdam.nl
http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/fysiotherapie-vanaf-18-jaar
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5. Rondvraag 

 Corine Heubers (Fysiomeer) vraagt of er een LoRNA therapeut is, of kent een van 

de netwerkleden iemand, die haar wil vervangen halverwege het jaar (i.v.m. THP). 

 Wouter Lattmann heeft de plaats van Abdel Chimal, Fysiotherapie Amsterdam 

Noord/Fysio Holland, overgenomen.  

 

Het volgende overleg is LoRNA breed op donderdag 17 april 18.15-19.45 uur. 

 

 

Actielijst 

 

1. Mailen (of op site zetten): PowerPoint inhalatietechnieken Nienke 

Brinkman 

2. Interesse voor in company cursus doorgeven Iedereen 

3. Accreditatie uitzoeken (al gedaan en verwerkt in notulen) Els de Wit 

4. Checken of je accreditatie gehad hebt Iedereen 

5. Eigen gegevens website checken Iedereen 

6. LoRNA logo aan praktijken mailen Nienke 

Brinkman 

7. Mailtjes over mutaties gegevens website doorvoeren Nienke 

Brinkman 

8. Website aanpassen (feedback punten verwerken) Niels Veenstra 

 

 

 


