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Verslag regionale werkgroep astma-COPD OLVG West 
 
 
Aanwezig : Barbara van Maanen, Annemiek Overmars, Anja van der Post, Bob van den 

Berg, Lili van Rhijn, Nicole Bruggeling, Ralph Umans, Ietje van Dongen, 
Willemien Rietman 

Datum : 10 november 2015 Tijd : 17.00 – 18.30 uur 

Locatie : Poli longziekten OLVG West 

 
 

1. Opening en mededelingen 

- Anja van der Post stelt zich voor. Zij is praktijkverpleegkundige bij 

gezondheidscentrum Slotermeer van de SAG en zit samen met Ietje van 

Dongen nu namens de SAG in deze werkgroep. 

- Bob: de longartsen hier zijn overbelast. Dat komt door een druk programma en 

volle poli’s. Dr Jie heeft burnout, die gaat weg. Dr van Hengstum gaat met 

pensioen per 4 dec. Er komen twee nieuwe chefs (december), waarvan  

iemand die met ketenzorg bekend is (Ruwaard van Putten ZH). 

- Blijf Bob het aanspreekpunt? Ja. 

- Spirometrie, wat kost dat? Dat weet Bob niet. Hij verwijst naar Geert Vijsma, 

teamleider van de poli alhier.  

- Willemien (1ste Lijn Amsterdam) is weer aangesloten bij de vergadering. 

 

2. Stedelijk protocol 

 

Vragen over het protocol 

- Is het protocol vastgesteld? Ja, maar over enige tijd wordt het weer aangepast, 

dus opmerkingen zijn altijd welkom. Doorgeven aan Barbara van Maanen 

(barbara@vanmaanen.org). Er komen nog samenvattingskaarten, plus een 

soort schema/stroomdiagram en de app komt er nog aan. 

- Gaat het protocol over ketenzorg? Nee, het is een inhoudelijk protocol, wat 

gaat over kwaliteit van de zorg. Ketenzorg is een term voor de financiële kant. 

- Ietje: Het diagnostisch consult is nog niet verweven in zorgdomein. Gaat Bob 

aandacht aan besteden. 

- Ietje: Als je als huisarts zelf niet aan spirometrie doet en wel aan stedelijk 

protocol wil voldoen, hoe kun je dan kwaliteit leveren? De Caspir gaat alleen 

over spirometrieën, COPD-zorg gaat over meer dan dat.  

- Kernvraag is hoe bepaal je de ziektelast. De eis van 150 spiro’s is losgelaten 

door Zilveren Kruis. Cahag onderzoekt nu wat de kwaliteit van de 

spirometrieën bepaalt. Het ziet er niet naar uit, dat de spirometriën uiteindelijk 

weggehaald worden bij de huisarts, hoewel het nog onduidelijk is hoe 

kwalitatief goede spiro’s geborgd blijven.  

- Is het mogelijk patiënten met Gold 1 of 2 naar een fysiotherapeut in de buurt te 

verwijzen voor de 6-minuten-wandeltest? Annemiek: Het is niet verboden, 

maar een Lorna-therapeut voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Er is een 
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goede dekking van Lorna-therapeuten over Amsterdam 

(https://lornamsterdam.nl).  

 

 

Verspreiding van het protocol 

- SAG: gaat eenvoudig via de mail. Poh’s komen soms bij elkaar. Huisartsen 

niet, maar per gezondheidscentrum is de ingang koppel POH-huisarts. De 

andere zorggroepen hier vertegenwoordigd zijn er al mee bezig.  

- Nieuwsbrieven van LHV en 1ste Lijn Amsterdam worden goed gelezen, hierin 

het protocol onder de aandacht brengen. 

- Apothekers: Ralph zal het onderdeel dat gaat over pharmaceutische zorg 

onder de apothekers verspreiden, maar het is lastig om iedereen op een lijn te 

krijgen. Het FTO is ook een goede plek om het aan bod te laten komen. 

- Lorna: het protocol is al verspreid. Lorna staat er ook goed in.  

- Lili heeft het binnen coöperatie de Baarsjes rondgestuurd en is bezig het 

protocol te implementeren.  

- Bob: verspreiden binnen de vakgroep is gebeurd en zal met de nieuwelingen 

ook gedaan worden..  

 

 

Implementatie 

- Bob: We werken goed samen met de huisartsen. De kennis over astma  kan 

wel echt beter. Dat ziet hij aan de vragen van huisartsen die bij hen komen. 

Hoopt dat het protocol samen met structureel aanbod verbetering brengt. 

COPD gaat goed, dat is er aardig ingeramd. 

- Lorna heeft astma als speerpunt voor 2016. Zij willen graag samen optrekken 

met longartsen. 

- Barbara wil graag dat alle longartsen zich uitspreken dat ze achter dit protocol 

staan. Maar hoe organiseren? 

- Barbara: Hoe gaan we implementeren? Via een multidisciplinaire scholing? 

Krijgen we dat vol? Er is al veel aanbod, ervaringen in het verleden zijn niet zo 

positief. Mogelijke vormen: 

o Combinatie met Caspir (verplichte scholing), maar mensen gaan weg 

voor het multidisciplinaire gedeelte. 

o  Online-studie? Ook leuk. Apothekers doen daar ook veel aan. Maar voor 

contacten is een live-meeting prettig.  

o  Combinatie van regio’s: Slotervaart en OLVG West samen ligt voor de 

hand, maar ligt politiek gevoelig voor het OLVG. Liever combi OLVG 

West en Oost. 

o Lorna heeft verplicht gesteld om eenmaal per twee jaar scholing te 

volgen.  

o  ROHA heeft het ook verplicht gesteld.  

o  Accreditatie aanvragen. Dat is automatisch OK als Barbara bij de 

scholing betrokken is. 

https://lornamsterdam.nl/
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Ideeën voor inhoud scholing  

- Verwijzingen, lastige situaties. Casuïstiek van patiënten die op de rand van 1e 

en 2e lijn zitten is interessant. Je kunt geen spoorboekje aanbieden, maar wel 

daarover met elkaar in gesprek. 

- Astma als aandachtspunt, is fris om daarover te praten.  

- Gedeelde zorg huisarts – longarts.  

- Astma-COPD dubbeldiagnose.  

- Voor POH’s: wat is nieuw in de standaard en wat betekent dat. 

- Scharnierconsult? Lijkt niet veel behoefte aan te bestaan. 

- Voorstel: Een stedelijke, multidisciplinaire bijeenkomst in het OLVG 

organiseren met verschillende workshops voor de verschillende (combi’s van) 

disciplines.  

 

Tot slot 

- Bob wil meedenken over de inhoud. 

- Barbara wil hierover nog met de stedelijke werkgroep nadenken.  

 

 

3. Rondje nieuws 

- Ralph: er komen nieuwe preparaten en devices op de markt. Niet bij te 

houden. 

- Barbara: Longpunt Oost is geopend. In West (locatie de Wachter, 

Wolbrantskerkweg in Osdorp) loopt het niet zo goed. De flyers worden gemist. 

Het Longpunt wordt mn bezocht door 2e lijns patiënten, de ernstige COPD-ers. 

Uur praatje, daarna uur koffie. Info op: 

http://amsterdam.longfonds.nl/actueel/agenda.  

 

 

4. Nieuwe datum 

Dinsdag 22 maart 2016 van 17.00 – 18.30 uur, OLVG West. 

 

 

 

Actielijst 

Wat Wie 

Kosten spirometrie via ziekenhuis navragen Ietje / Geert Vijsma 

Diagnostisch consult in Zorgdomein Bob 

Bericht voor de nieuwsbrief LHV en 1ste Lijn 

Amsterdam 

Willemien 

Organiseren scholing Barbara  

Verdere implementatie van het protocol binnen 

je eigen groep 

Allen 

 

http://amsterdam.longfonds.nl/actueel/agenda

