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Verslag overleg LoRNA breed 
 

Aanwezig : Thea Barendse, Jeroen Bezemer, Wanja Bischot, Nihan Bulut Born, Karin Buurke, Ron 

Chang, Marion Dirks, Chantal Geuskens, Corine Heubers-Janszen, Anouck 

Hoenderkamp, Tineke de Jong, Amanda Klaassen, Murni Latif, Wouter Lattmann, Koos 

Ligthart, Sebastian Müller, Odette Olde Heuvel, Rienk Post, Ingeborg Rekveldt, Agnes 

Schilder, Marjos Schlüter de Boer, Corian Striekwold, Irene Tromp, Lindia Wassenborg 

Afwezig 

met bericht 

: Tessa Boots, Francis Braakman-Brakel, Noortje Buurma, Koos Hoogedoorn, Heidy 

Jongenelen, Herman Kat, Daphne Koster, Nienke Monster, Annemiek Overmars, 

Arnold Penners, Abdi Salehi, Kees Schalkwijk, Colleen van Seventer, Thera Splinter, 

Cris de Weerd, Els de Wit 

Voorzitter : Thea Barendse 

Notulist : Sebastian Muller 

Datum : 17-4-2013 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 

1. Mededelingen 

 

a) Presentatie thesis Tessa kan niet doorgaan omdat ze ziek is, wordt doorgeschoven naar 

een van de volgende vergaderingen. 

 

b) Website 

De website is bijna klaar en de foto’s van Murni staan er sinds kort op. Hij laat het ter 

vergadering zien. Iedereen is heel tevreden over de site. Nienke doet het dagelijkse beheer 

en Niels Veenstra zal 1x per jaar de site bijstellen/wijzigen en veranderingen doorvoeren 

die Nienke niet kan doen.  

 

De aanwezige leden hebben de gegevens die op de site staan gecontroleerd.  

 

Alle aanwezigen vinden het prima dat ze de vergaderstukken op de website kunnen vinden 

en ze niet meer per e-mail toegestuurd krijgen.  

 

Nog 2 actiepunten: 

- Verzoek van een huisarts: stroomdiagram en korte omschrijving van de verschillende 

opties als info zichtbaar voor verwijzers. Actie: Thea zal een samenvatting maken en deze 

komt samen met het stroomdiagram op het deel voor de verwijzers. 

- De afbeelding van de stethoscoop willen we graag vervangen door een stilistische kaart 

van de stadsdelen (volgens site MBvO). Actie: Murni overlegt dit met Niels. 

 

c) Informatie uit de regionale werkgroepen COPD 

Verzoek om verslagen van de regionale werkgroepen naar Nienke Brinkman te sturen om 

ze op de site beschikbaar te stellen (onder ‘Agenda’s en Notulen’). Aan de volgende 

contactpersonen de vraag dit op zich te nemen: 
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◦ OLVG/Oost – Anouck Hoenderkamp 

◦ VU/Zuid – Thera Splinter 

◦ SLAZ/West – Annemiek Overmars 

◦ SLZ/Nieuw West – Thea Barendse 

◦ AMC/Zuidoost – Rienk Post en Corian Striekwold 

◦ BovenIJ/Noord – Agnes Schilder 

 

d) Long Alliantie Nederland (www.longalliantie.nl)  

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) moet zorgen voor verbetering 

van preventie en zorg voor longpatiënten, met meer doelmatigheid en meer 

arbeidsparticipatie. NACL heeft vijf doelen (te bereiken in vijf jaar) opgesteld: 

1. 25% minder ziekenhuisopnamedagen astma en COPD; 

2. 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD; 

3. 20% meer rendement van inhalatiemedicatie; 

4. 25% minder kinderen die beginnen met roken; 

5. 10% minder doden door astma en COPD. 

Een eerste stap is de lancering van de website www.inhalatorgebruik.nl  

Nienke plaatst beide links op de website van LoRNA onder ‘Presentaties, Links en 

Artikelen’. 

. 

e) Ketenzorg bijeenkomst Zuid 

We hebben intussen de ketenzorg bijeenkomst in Zuid gehad, het was een leuke en 

zinvolle middag/avond. Aan de hand van een casus hebben we de ketenafspraken 

besproken, we hebben dit in carrouselvorm gedaan.  

 

De volgende groepen gaven een presentatie:  

 huisarts met longarts 

 huisarts met fysio (Cris de Weert en Sebastian Muller hebben dat afgewisseld, om  

ook andere groepen te kunnen zien) 

 huisarts met diëtist 

 huisarts met apotheker en praktijkondersteuner 

  

Een aantal zaken gaf onduidelijkheid gaven en komen terug in de werkgroep:  

 duidelijkheid over vergoeding fysiotherapie. 

 in een workshop misschien leuk nog eens verder vakinhoudelijke zaken te bespreken, 

bijvoorbeeld wat doet de fysio precies bij COPD patiënten, welke testen worden gebruikt 

en hoe gaat dat in zijn werk. 

 KIS: we verwijzing via het KIS, verder komt daar wat basis informatie in, maar kunnen we 

daar ook andere communicatie of informatie in opslaan? Eventueel hebben wij daar ons 

Webfysio systeem voor, dit systeem zou dan gekoppeld kunnen worden aan het KIS.  

 hoe gaan we om met tweedelijns fysiotherapie, waar staan zij in het hele verhaal?  

http://www.longalliantie.nl/
http://www.inhalatorgebruik.nl/
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 voorkeurslijst inhalatiemedicatie vanuit de werkgroep opstellen. 

 diagnose Gold 3 met belastbaarheid van de COPD-patiënt door longarts. Wat is de  

achterliggende reden, juridische complicaties?, informatieverstrekking, diagnose door  

huisarts voldoende? 

 post HBO -scholing voor diëtisten vereist? 

 

De presentatie van de CHAGZ ketenbijeenkomst staat op het besloten deel van de LoRNA 

website. 

 

f) Scholing huisartsen en POH SLZ 

In het SLZ is een scholing geweest voor huisartsen en praktijkondersteuners. In twee 

workshops werd exacerbatiemanagement en multidisciplinaire zorg voor de COPD patiënt 

belicht. De opkomst was klein maar de avond is zeer goed gewaardeerd. Een aantal 

aanwezige huisartsen hebben een casus ingebracht uit de eigen praktijk. Betrof vooral 

ernstige COPD patiënten die aan huis zijn gebonden. Dat longverpleegkundige, fysio- en 

ergotherapeut, en diëtist ook voor deze groep zinvolle interventies aan te bieden hebben 

was een belangrijk leerpunt.  

 

2. Notulen 14-01-2014 

 

 In-company cursus 

Het streven is om begin 2015 de in-company cursus te organiseren. Als je nog niet kenbaar 

hebt gemaakt dat je wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar Nienke. 

 

 Josanne Huijg (beweegprogramma) 

Heeft een email gestuurd naar Thea dat ze voldoende respons heeft gehad uit het netwerk. 

Met dank. Zij is voor de vergadering van 17 juni uitgenodigd. 

 

 Routeboek (KNGF en VVAA) 

Thea heeft de e-mailadressen doorgegeven aan het KNGF. Zij hebben tot nu toe geen 

contact opgenomen. Besloten wordt dit punt voorlopig te laten rusten.  

 

 Accreditatie 

Een aantal leden heeft het nagekeken en bij hen klopt het. Voor degenen die het nog niet 

hebben gecontroleerd: zie de notulen van 14-01-2014. 

 

3. Presentatie Hartrevalidatie netwerk door Michel Terbraak 

 

Voor informatie over Polifysiek zie http://www.hva.nl/kenniscentrum-dg/patientenzorg/ 

 

De presentatie van Michel Terbraak is terug te vinden op de LoRNA website onder 

‘Presentaties, Links en Artikelen’. 

 

De leden krijgen over een aantal weken via Nienke een formulier toegemaild dat zij bij 

http://www.hva.nl/kenniscentrum-dg/patientenzorg/
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belangstelling kunnen invullen en naar Michel kunnen retourneren. 

 

4. Overleg LoRNA-VAF 

 

Herman Kat, Anouck Hoenderkamp en Thea Barendse zullen met de VAF een afspraak maken 

voor een oriënterend gesprek.  

 

 

Het volgende overleg is LoRNA eerste lijn op donderdag 17 juni 18.15-19.45 uur. 

 

 

Actielijst 

 

1. Verzoek van een huisarts: stroomdiagram en korte omschrijving van 

de verschillende opties als info zichtbaar voor verwijzers. Actie: 

samenvatting maken en deze samen met het stroomdiagram op het 

deel voor de verwijzers plaatsen. 

Thea Barendse 

(+ Nienke Brinkman) 

2. De afbeelding van de stethoscoop willen we graag vervangen door 

een stilistische kaart van de stadsdelen (volgens site MBvO). Actie: 

Murni overlegt dit met Niels. 

 

3. Verzoek om verslagen van de regionale werkgroepen naar Nienke 

Brinkman te sturen om ze op de site beschikbaar te stellen (onder 

‘Agenda’s en Notulen’) 

 OLVG/Oost – Anouck 

Hoenderkamp 

 VU/Zuid – Thera Splinter 

 SLAZ/West – Annemiek 

Overmars 

 SLZ/Nieuw West – Thea 

Barendse 

 AMC/Zuidoost – Rienk Post 

en Corian Striekwold 

 BovenIJ/Noord – Agnes 

Schilder 

4. www.longalliantie.nl en www.inhalatorgebruik.nl op de website van 

LoRNA plaatsen onder ‘Presentaties, Links en Artikelen’. 

 

Nienke Brinkman 

5. Als je nog niet kenbaar hebt gemaakt dat je begin 2015 aan de in-

company cursus wilt deelnemen, stuur dan een e-mail naar Nienke. 

allen 

6. Afspraak maken met de VAF voor een oriënterend gesprek.  

 

Herman Kat, Anouck 

Hoenderkamp en Thea 

Barendse 

 

 

 


