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Verslag overleg LoRNA eerste lijn 
 

Aanwezig : Thea Barendse, Wanja Bischot, Ada de Boer, Francis Braakman-Brakel, Marion Dirks, 

Truda Heemskerk-Groot, Koos Hoogedoorn, Tineke de Jong, Bert Jonker, Herman Kat, 

Amanda Klaassen, Daphne Koster,  Sebastian Müller, Odette Olde Heuvel, Annemiek 

Overmars, Ingeborg Rekveldt, Marjos Schlüter de Boer, Colleen van Seventer, Corian 

Striekwold, Lindia Wassenborg, Els de Wit 

Afwezig 

met bericht 

: Arjan Bank, Jeroen Bezemer, Tessa Boots, Karin Buurke, Noortje Buurma, Ron Chang, 

Chantal Geuskens, Anouck Hoenderkamp, Heidy Jongenelen, Nienke Monster, Rienk 

Post, Thera Splinter, Cris de Weerd 

Voorzitter : Thea Barendse 

Datum : 17-6-2013 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 

1. Opening en mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

2. Verslag van 17 april 2014 

Geen opmerkingen en wijzigingen. Het verslag is goedgekeurd. 

 

3. Cursus voor LoRNA leden 

Er is veel geld in kas bij LoRNA, een deel hiervan zal worden aangewend om een bijdrage te 

leveren aan de in maart 2015 te organiseren cursus. Hierdoor wordt de kosten voor ieder 

persoonlijk lager. Zie voor een toelichting de agenda van vandaag. Zijn er rond de 40 

deelnemers dan zal de cursus 2x gegeven worden op 5 en 19 maart.  

 

Graag doorgeven aan m.graaff@1stelijnamsterdam als je wilt deelnemen!! Sluitingsdatum voor 

inschrijving cursus lineair trainen is 15 juli.  

 

Naschrift: de cursus wordt op 5 maart gegeven. Er staat een klein aantal mensen op de 

wachtlijst. 

 

4. Onderwerpen LoRNA 2015 

 Cursus  

 Zelfmanagement verslag onderzoek Tessa: plannen in de loop van 2015.  

 ALS: Marjos fysiotherapeut Frank bij Reade is gespecialiseerd in ALS. Is het leuk als hij een 

keer komt vertellen? Discussie over de doelgroep van LoRNA: alleen COPD of ook andere 

aandoeningen zoals bv longkanker? De meeste aanwezigen zijn ervoor om longrevalidatie zo 

breed mogelijk aan te bieden.  

 Richtlijn astma bespreken 

 Diëtetiek bij COPD.  Diëtetiek in januari voor 1elijn ? Voorstel om iemand uit te nodigen van 

Heideheuvel, team Groningen of Ciro. Annemiek weet ook nog iemand.  
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5. De implementatie van beweeginterventies in de eerstelijnszorg 

Lezing Josanne Huijg: zie handouts. De presentatie is te vinden op de website van LoRNA. Als 

je t.z.t. een copy van haar proefschrift wilt, kan je mailen naar huijgjm@fsw.leidenuniv.nl.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

 Onderwerp 4e bijeenkomst: demonstratie powerbreathe.  

 Annemiek: Er is in West een ‘overschot’ aan LoRNA therapeuten. Mag je als netwerk een 

maximum stellen aan het aantal gespecialiseerde therapeuten in een regio? Nienke Brinkman 

houdt via de presentielijst bij welke leden wel/niet aan de 75% aanwezigheidsplicht voldoet. 

Wie niet voldoet wordt aangeschreven en krijgt nog een jaar de tijd om zich te beteren. Zo 

niet, dan wordt het lidmaatschap beëindigd.  

 Voorstel is om 2 leden (Annemiek en Els) te laten brainstormen over hoe en wat er beter kan, 

zodat we binnen LoRNA hierover kunnen discussiëren.  

 

Het volgende overleg is LoRNA breed en vindt plaats op 9 oktober 18.15 – 19.45 uur in het 

Slotervaart ziekenhuis. 
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