
 

 

Verslag LoRNA breed overleg 

Aanwezig : Shahram Abbasi, Thea Barendse, Wanja Bischot, Tessa Boots, Joyce 

Buitenhuis, Ron Chang, Femke van Dijk, Marion Dirks, Nicole 

Heuwekemeijer, Anouck Hoenderkamp, Tineke de Jong, Bert Jonker, 

Amanda Klaassen, Marloes Kolen, Daphne Koster, Raimond Lammertse, 

Koos Ligthart, Odette Olde Heuvel, Annemiek Overmars, Arnold Penners, 

Ingeborg Rekveldt, Agnes Schilder, Colleen van Seventer, Thera Splinter, 

Corian Striekwold, Els de Wit, Maaike Witvliet 

Afwezig 

met 

bericht 

: Cris Aalberts, Ada de Boer, Francis Braakman-Brakel, Nihan Bulut-Born, Pim 

Evers. Chantal Geuskens,Truda Heemskerk-Groot, Koos Hoogedoorn, 

Sebastian Müller, Ingrid Remijn, Marjos Schlüter-de Boer, Lindia Wassenborg 

Datum : 24 januari 2017 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 

1. Verslag LoRNA breed overleg 14-06-2016 

Blz 2 Scholing COPD Pro Education: Cie Scholing en Kwaliteit heeft het curriculum 

opgevraagd en ontvangen, maar moet nog beoordeeld worden. 

 

2. Mededelingen algemeen en vanuit de commissies 

Leden 

 Nienke Monster werkzaam bij Fysiotherapie Amsterdam Oost gaat met gezin 

emigreren naar Indonesië en treedt uit het netwerk. 

 Nieuw lid: Maaike Witvliet van De Die / Cordaan stelt zich voor en is de notulist 

vanavond. 

 

Presentie LoRNA bijeenkomsten 

 1ste Lijn Amsterdam heeft de presentie van de leden in het jaar 2016 

geïnventariseerd. Een aantal mensen blijkt zowel in 2015 als in 2016 niet voldaan 

te hebben aan de netwerkeis om 3 van de 4 vergaderingen aanwezig te zijn. Zij 

krijgen binnenkort een mail van Nienke Brinkman hierover. 

 De tweedelijns fysiotherapeuten hoeven niet voldoen aan deze eis. Maar de 

tweedelijners die al jaren niet aanwezig zijn zoals bv de fysiotherapeuten van de 

VU en het AMC gaan we van de lijst halen. Thera zal contact opnemen met Sylvia 

Hania, FT van de VU mede i.v.m. de ketenzorg in Zuid.  

 

Cardiologische Zorgbrug 

 LoRNA leden die deelgenomen hebben aan de scholing: Francis, Annemiek, 

Tessa, Chantal, Rienk, Joyce, Odette en Thea. Marion start binnenkort. Joyce heeft 

inmiddels de eerste patiënt volgens het protocol behandeld. Zij vertelt dat erg veel 

tijd gebruikt moet worden voor metingen. De samenwerking met de 

wijkverpleegkundige is prettig. Over de resultaten geboekt door de patiënt is Joyce 

tevreden.  



 

 

 Annemiek Overmars geeft aan dat de accreditatiepunten die men voor deze 

scholing heeft gehad ook gelden voor ClaudicatioNet.  

 

REACH project 

In december heeft Marieke van der Schaaf laten weten dat de projectaanvraag  

“REhabilitation After Critical Illness and Hospital discharge” (doel opzetten van een 

transmuraal netwerk voor de revalidatie van Intensive Care patiënten) ondanks goede 

beoordelingen van de reviewers het helaas net niet gehaald heeft. Marieke oriënteert 

zich op de mogelijkheden om toch een netwerk op te gaan zetten. 

 

Scholing 4 oktober 2017 

We zijn bezig een scholing te organiseren samen met het Longrevalidatie Netwerk 

Utrecht. Het onderwerp: ACOS:  Astma/COPD overlapsyndroom. Alex van ’t Hul heeft 

zijn medewerking al toegezegd. De scholing begint waarschijnlijk eind van de middag 

en loopt door tot in de avond. Accreditatiepunten zullen worden aangevraagd.  

 

Commissie Scholing en Kwaliteit 

Komt na deze vergadering bijeen. 

 

Commissie PR en communicatie 

Uit navraag bij de aanwezige leden blijkt dat men tevreden is over de website en dat er 

op dit moment geen bijstellingen gewenst zijn.  

 

Vraag docent lezing longproblemen 

School voor voetreflexologie wil graag een docent voor een lezing vrijdagmiddag 17 

februari in Alkmaar. Femke van Dijk heeft wel belangstelling. Thea zal haar de mail 

doorsturen.  

 

 

3. Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 

 Jaarverslag 2016 wordt gepresenteerd. Jaarplan 2017 wordt mede aan de hand 

van de reacties op het jaarverslag 2016 en op de plannen voor 2017 

samengesteld.  

Reacties: 

 Prettig dat we weer ondersteuning hebben van 1ste Lijn Amsterdam. 

 Casuïstiek besprekingen: graag zo vaak mogelijk. 

 

 Een punt voor het jaarplan 2017 is dat Thea het voorzitterschap wil gaan 

overdragen. Wie heeft belangstelling? Het is de bedoeling dat gegadigden zich 

melden, in 2017/2018 mee gaan lopen en medio/eind 2018 het stokje overnemen. 

Heb je belangstelling voor deze uitdaging, stuur dan een mail aan Thea 

(jm.theabarendse@gmail.com).  

 

 



 

 

 

Profiel en taken van de voorzitter: 

 De voorzitter is lid van het LoRNA en werkzaam als fysiotherapeut in de eerste lijn. 

 Aanspreekpunt voor externe partijen zoals Zorggroepen, 1ste Lijn Amsterdam, 

HvA, AMC. 

 Overleg 1ste Lijn Amsterdam. 

 Zorg dragen voor organisatie netwerk: 

 planning en samenstellen agenda, voorzitten van de bijeenkomsten. 

 vergaderstukken verzamelen en doorsturen naar 1ste Lijn Amsterdam voor 

plaatsing op website. 

 aansturen van en overleggen met de commissies Scholing en Kwaliteit, PR en 

communicatie. 

 Signaleren van trends en formuleren van verbetervoorstellen voor het netwerk op 

basis van stedelijke en landelijke ontwikkeling. 

 Opstellen jaarplan, jaarverslag en begroting i.s.m. netwerk en 1ste Lijn Amsterdam. 

 

De voorzitter wordt ondersteund door een projectmedewerker (secretarieel) en senior 

adviseur (beleidsmatig) van 1ste Lijn Amsterdam. Hierover vindt minimaal 1x per jaar 

afstemming plaats.  

 

Van het budget van LoRNA is vacatie beschikbaar voor de voorzitter. Dit budget wordt 

beheerd door 1ste Lijn Amsterdam. 

 

Tijdsinvestering:  

 Per vergadering ca 6-8 uur.  

 Overleg 1ste Lijn Amsterdam 2-4 uur per jaar 

 Andere externe partijen zoals ROHA, CHAGZ, HvA, AMC. 

 

Vergoeding per vergadering: 90 euro  

 

Jaarverslag 2016, jaarplan 2017 en de profielschets van de voorzitter zullen op de 

website worden geplaatst.  

 

4. Interpretatie longfunctie en inspanningstest  

In kleine groepen en later plenair o.l.v. Wanja worden de vragen doorgenomen en de 

antwoorden bediscussieerd.  

 

5. Lezing Cystic Fibrosis 

In het kader van de wens van het netwerk de scoop te verbreden naar andere 

longaandoeningen zal LoRNA lid Ingrid Remijn in de vergadering van 20 april ons 

e.e.a. vertellen over Cystic Fibrosis. 

Annemiek Overmars stelt voor Ingrid van te voren vragen te stellen. Thea zal een mail 

rondsturen om vragen te inventariseren.  

 



 

 

6. Rondvraag 

 Thera heeft folders ontvangen van de logopedist. 

 Thera is samen met een diëtist op bezoek gegaan bij meerdere POH-s in Zuid. 

Heeft tijd gekost maar ook veel duidelijk gemaakt en opgeleverd. Wil je er meer 

over weten? Vraag Thera. 

 

 

Volgende vergadering: donderdag 20 april (LoRNA eerste lijn) 

 

 


