
 

 

Verslag LoRNA eerste lijn 21 april 2016 

 

Aanwezig : Shahram Abbasi, Thea Barendse, Wanja Bischot, Ada de Boer,  

Joyce Buitenhuis, Femke van Dijk, Pim Evers, Chantal Geuskens,  

Truda Heemskerk-Groot, Anouck Hoenderkamp, Tineke de Jong,  

Bert Jonker,  Murni Latif, Wouter Lattmann, Koos Ligthart, Nienke Monster, 

Odette Olde Heuvel, Rienk Post, Ingrid Remijn, Colleen van Seventer,  

Thera Splinter, Corian Striekwold 

Afwezig 

met bericht 

: Cris Aalberts, Tessa Boots, Francis Braakman-Brakel, Marleen Bregman, 

Nihan Bulut-Born, Marion Dirks, Amanda Klaassen, Marloes Kolen,  

Daphne Koster, Annemiek Overmars, Ingeborg Rekveldt,  

Lindia Wassenborg, Els de Wit 

Datum : 21 april 2016 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 

1. Opening  

Punt 4 mededelingen en punt 3 casuïstiek worden gewisseld.  

 

2. Verslag 

Notulen 12 januari 2016 worden i.v.m. de hoeveelheid beschikbare tijd 

overgeslagen 

 

3. Mededelingen algemeen en vanuit de commissies 

 

A. Algemeen 

 

Nieuwe leden: 

Shahram Abbasi: Fysiotherapie Zuidas 

Marloes Koolen: opvolgster Jeroen Bezemer FysioHolland Oosterpark 

Cris Albers: Fysiotherapie De Koostraat (niet aanwezig) 

Marleen Bregman: Corpus Vitae en Heideheuvel (niet aanwezig) 

Joyce Buitenhuis: collega Rienk Post bij C-enter 

 

Vertrokken leden: 

Irene Tromp Fysiotherapie Amsterdam Oost 

Karin Buurke Medisch centrum Slotervaart 

 

 

ROHA contract 

Het contract is per e-mail aan alle leden verstuurd met het verzoek voor 30 april 

ondertekend aan de ROHA te retourneren. De leden die het niet ontvangen hebben 

zullen dat melden.  

 



 

 

 

Project Cardiologische Zorgbrug 

De Cardiologische Zorgbrug onderzoeksgroep bestaande uit de Afdeling 

Cardiologie van het Academisch Medisch Centrum en de Faculteit Gezondheid, van 

de Hogeschool van Amsterdam start binnenkort met een onderzoeksproject 

waarvoor ze LoRNA benaderd hebben. Doel is om te onderzoeken of het inzetten 

van wijkverpleegkundigen in de transitie van zorg en een fysiotherapeut voor 

hartrevalidatie in de thuissituatie een positief effect hebben op het aantal 

heropnames en overlijden bij cardiologische patiënten met een verhoogd risico op 

functieverlies binnen zes maanden na ontslag.  

Meerdere LoRNA leden hebben zich aangemeld en inmiddels hebben we ook een 

mail ontvangen van de onderzoekers over de start van de eerste scholing in mei. Ze 

beginnen op 9 mei met de pilotstudie in het AMC en verwachten voor een groot deel 

uitstroom van patiënten naar de directe omgeving van het AMC en slechts enkele 

naar de regio groot Amsterdam. Ze hebben daarom fysiotherapeuten in de directe 

omgeving van het AMC en een klein aantal fysiotherapeuten in groot Amsterdam 

benaderd. 

 

Een aantal LoRNA leden is benaderd voor de start van de scholing op 13 mei as. 

 

 

Projectaanvraag Zorg voor Kwaliteit van Overleving: ontwikkeling transmuraal 

zorgpad, kennis-en zorgnetwerk en implementatie van op maat gesneden 

fysiotherapie voor Intensive Care patiënten in de eerste lijn.  

Projectleider Marike van der Schaaf, lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg.  

 

Inventarisatie wie belangstelling heeft om mee te doen aan:  

1. Community of Practice (2-4 personen): interprofessioneel doel kennis 

ontwikkelen en om Post Intensive Care Syndroom (PICS) zichtbaar en bekend 

te maken in de eerstelijns gezondheidszorg: 

Ter vergadering interesse gepeild: geen van de leden  

 

2. De implementatie & evaluatie van het fysiotherapieprogramma voor (ex)ic-

patiënten en hiervoor geschoold willen worden:  

In totaal 13 leden hebben dit aangegeven op de presentielijst of in reactie op de 

mail die na vergadering is rond gestuurd 

 

 

Lentebries: de enige echte Amsterdamse Scholing over Astma en COPD 

Datum: woensdag 11 mei as  

Lokatie: 1ste Lijn Amsterdam Hoogte Kaijk 143C 

  



 

 

Programma 

17.30-18.00 inloop, maaltijd, netwerken 

18.00-18.05 plenaire opening 

18.05-19.00 indeling in regio’s om aan de hand van casuïstiek en stellingen te 

discussiëren over de afspraken in het Protocol.  

19.00-20.00 Workshopronde 1  

20.00-21.00 Workshopronde 2 

 

Workshops 

 Bewegen en voeding bij astma en COPD (Anouck Hoenderkamp, Thea 

Barendse en Mieke Schoenmakers) 

 Inhalatie-instructie – hoe ging het ook alweer en hoe zit het met de nieuwe 

middelen? 

 Palliatieve zorg bij COPD 

 Dubbeldiagnose - makkelijker dan je denkt 

 Astma - onderbelicht! 

 Exacerbatiemanagement - de stoplichtmethode 

 De Nieuwe Standaarden – inclusief GLI en z-score 

 Co-morbiditeit bij COPD – ken je valkuilen! 

Noot: De scholing is inmiddels geweest en was een groot succes. Meer dan 60 

mensen waren aanwezig, waaronder veel huisartsen en meerdere longartsen. Ook 

een aantal LoRNA leden zijn aanwezig geweest. Anouck en Mieke Schoenmakers 

(diëtiste) hebben de workshop bewegen en voeding gegeven voor een 10-tal 

deelnemers.   

 

B. Cie scholing en kwaliteit: wijziging reglement 

 

Ter vergadering worden door Odette Olde Heuvel lid van de cie een aantal 

wijzigingen van het reglement ter stemming aan de leden voorgelegd en unaniem 

aangenomen. Aan het reglement zal worden toegevoegd:  

 

1. Netwerkleden informeren het LoRNA over hun werkadres. Bij vertrek uit een praktijk 

geeft het netwerklid dit binnen 1 maand na de laatste werkdag, door aan het LoRNA. 

2. Een praktijk waar een netwerklid vertrekt kan als ‘LoRNA praktijk’ geregistreerd blijven 

als een collega van deze praktijk binnen 6 maanden een basisscholing (bijlage 2) 

gevolgd heeft. De praktijk dient dit binnen 1 maand na de laatste werkdag van het 

vertrekkende netwerklid te melden aan het LoRNA.  

3. Een praktijk waar een netwerklid vertrekt kan als ‘LoRNA praktijk’ geregistreerd blijven 

als een collega binnen de praktijk binnen 6 maanden een basisscholing (bijlage 2) 

gevolgd heeft. De praktijk dient dit binnen 1 maand na de laatste werkdag van het 

vertrekkende netwerklid te melden aan het LoRNA. 

 



 

 

 

4. Casuïstiek in groepen 

Casus van Tineke de Jong en van Nicole/Murni worden in groepen besproken met 

plenaire terugkoppeling. Tineke en Murni zullen e.e.a. samenvatten. Bij de 

nabespreking blijkt dat de leden deze vorm van bespreken als nuttig ervaren. Op de 

volgende vergadering zal door Murni/Nicole een toelichting gegeven worden op 

welke meetgegevens die zij hebben mee gestuurd van belang zijn bij het inrichten 

van de fysiotherapeutische behandeling van deze specifieke patiënt.  

 

 

5. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag. 

 

Volgende vergaderdata:  

dinsdag 14 juni (LoRNA breed) en donderdag 13 oktober (LoRNA eerste lijn) 


