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Verslag regionale werkgroep COPD Slotervaart 
 
 
Aanwezig : Carin Flendrig, Wanja Bischot (voorzitter), Ellen Kristel, Dominic Snijders, 

Thea Barendse, Barbara van Maanen, Paul van Spiegel 

Afwezig : Henny Franchimont, Conny Wertheim 

Datum : 19 sep 2013 Tijd : 9.00 – 10.30 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 
 
 

1. Opening en mededelingen 

 

 Dominic Snijders, longarts, stelt zich voor. Hij is sinds januari 2013 in het 

Slotervaartziekenhuis werkzaam, met name voor oncologie en infectieziekten. 

 Conny Wertheim, POH, is uit deze werkgroep gestapt, omdat ze nu werkzaam is in 

een huisartsenpraktijk in Slotermeer. Barbara van Maanen gaat na wie haar kan 

opvolgen. 

 Longrevalidatie krijgt een herstart in het Slotervaartziekenhuis per 1 oktober. Het 

gaat om een combinatie van training en leefstijl met fysiotherapie, 

longverpleegkundige, diëtist, ergotherapie en maatschappelijk werk. Er is een 

shuttlebusje tussen parkeerplaats en ziekenhuisgebouw. 

 Willemien Rietman zal vanuit 1ste Lijn Amsterdam deze werkgroep ondersteunen. 

 

2. Verslag van 7 maart 2013. 

 

- Nav punt 3, bewegingsonderzoek: Wanja heeft patiënten geïncludeerd. Nu mogen 

ook mensen meedoen die roken. 

- Actielijst:  

Contact Caresharing: Carin heeft contact gehad met Koos Jongebreur (ROHA). 

Een KIS is makkelijk voor onderlinge uitwisseling. De apotheek krijgt echter geen 

vergoeding voor uitwisseling gegevens. In de praktijk moet blijken of kosten en 

baten in balans zijn.  

Door in Caresharing ‘consult’ aan te vinken krijgen fysio, longarts etc de juiste info, 

maar daar moet de huisarts/POH wel aan denken. Alle Lorna-therapeuten die 

samenwerken met ROHA zitten in Caresharing. 

 

3. Scholing 

 

Barbara heeft vanuit haar opleiding tot kaderarts een nieuw plan voor scholing 

bedacht. Voor een multidisciplinaire scholing kunnen deelnemers – met name 

huisartsen- ‘gelokt’ worden door het te koppelen aan de verplichte Caspir-scholing. Het 

idee is om regionaal scholing te organiseren. Een deel Caspir en een inhoudelijke 

scholing, waarin casuïstiekbespreking met longarts en longverpleegkundige.  

De ROHA is een belangrijke afnemer en die gaat de scholing verplicht stellen.  
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Brainstorm over inhoudelijk deel: 

- Exacerbatieworkshop  

- Tafeltjesworkshop  

 

Wanneer? 

Barbara moet voor de opleiding de scholing voor april 2014 organiseren. Zij zal dit met 

de nascholingscommissie van 1ste Lijn Amsterdam bespreken. 

Ook in de COPD-werkgroep van Lucas Anderas werd positief gereageerd. Het is leuk 

om het twee keer aan te bieden, in SLV en SLAZ.  

 

Barbara zoekt meedenkers: 

Emma de Zeeuw, POH uit de COPD-werkgroep SLAZ, Linda Brandjes, Dominic 

Snijders (over exacerbatie). 

 

4. Transmurale afspraken 

 

Het voorgestelde stukje tekst over de inspanningstest wordt overgenomen in de 

transmurale afspraken. Daarmee zijn deze herzien en krijgen ze een nieuwe datum.  

De transmurale afspraken zijn verhuisd naar de website van de HKA-ketenzorg 

(http://www.ketenzorgamsterdam.nl/). Zodra de website van de Lorna-fysiotherapeuten 

klaar is, zal de Toolss-site helemaal opgeheven worden. 

 

5. Ervaringen longpunt 

 

Het loopt heel goed, er is een grote opkomst. De ruimte (De Drie Wachters) is niet heel 

ideaal, maar je kunt er wel goed parkeren. 

Ellen zit bij het overleg van het longfonds. 

Volgend jaar wordt het voortgezet op dezelfde plek. Er wordt minder reclame gemaakt, 

zodat het iets kleiner wordt. 

 

Onderwerpen voor volgend jaar: 

- Exacerbatie (longarts) 

- Longrevalidatie 

- Oefenen met medicatie 

- WMO en ziektekosten 

- Werking en bijwerking medicatie 

Toegevoegd wordt: angst en depressie en de palliatieve fase. 

 

6. Zorgstandaard astma en Achmea 

 

Volgens Achmea komt er geen keten astma. Toch zijn ze in Rotterdam hierover wel in 

gesprek. Wordt vervolgd. 

Transmurale afspraken over astma is wel een onderwerp voor de toekomst. 

http://www.ketenzorgamsterdam.nl/
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De HKA werkgroep-COPD heeft een samenvatting gemaakt van de nieuwe standaard 

astma.  

Astma wordt als onderwerp op de actielijst gezet om later te agenderen. 

 

7. Longvisitatie  

 

Dit is een plan van de ROHA. De longarts komt langs bij groepen huisartsen en POH’s 

per wijk. In oktober is het eerste pilotgroepje met Barbara. In eerste instantie starten 

met huisartsen, POH’s en longarts. In de toekomst misschien andere disciplines erbij. 

 

Dat roept de discussie op over verwijzingen fysiotherapie. Patiënten worden verwezen 

maar komen niet aan. Ook dat zou je in wijkgroepjes kunnen bespreken. Wanja wil 

daar wel bij zijn.  

 

8. Rondvraag en nieuwe datum 

 

Rondvraag: 

- Er komt een nieuwe richtlijn SMR. Onder supervisie mag een BIG-geregistreerd 

zorgverlener SMR geven. Artsen moeten de patiënt zien om medicatie te mogen 

voorschrijven, dus niet op afstand recept tekenen. Barbara staat nog niet officieel in 

het kwaliteitsregister.  

 

Nieuwe datum: 

Donderdag 10 april 2014, van 9.00 – 10.30 uur. 

 

 

Actielijst 

 

 Omschrijving Wie 

1 Nieuwe POH voor de werkgroep Barbara 

2 Astma agenderen PM 

3 Inlogcode Mijncoach.nl  Frans Veltman  

4 Onderzoek transmurale casuïstiek bespreking kaderarts COPD Barbara 

5   

 


