
 

 

Verslag LoRNA breed overleg 

Aanwezig 

 

: Cris Aalberts, Shahram Abbasi, Thea Barendse (voorzitter), Ada de Boer, 
Tessa Boots, Francis Braakman-Brakel, Marleen Bregman, Joyce Buitenhuis, 
Nihan Bulut-Born, Ron Chang, Pim Evers, Chantal Geuskens, Truida 
Heemskerk-Groot, Anouck Hoenderkamp, Koos Hoogedoorn, Bert Jonker, 
Lonneke Kegels, Marloes Kolen, Daphne Koster, Wouter Lattmann, Koos 
Ligthart, Sebastian Müller, Odette Olde Heuvel, Arnold Penners, Agnes 
Schilder, Marjos Schlüter-de Boer, Colleen van Seventer, Thera Splinter, 
Corian Striekwold, Lindia Wassenborg, Maaike Witvliet 

Afwezig 

met bericht 

: Femke van Dijk, Marion Dirks, Sanne Elstgeest, Voebe Gescher, Nicole 

Heuwekemeijer, Tineke de Jong, Lucile Kerkmeer, Raimond Lammertse, 

Murni Latif, Ingeborg Rekveldt, Els de Wit,  

Datum : 27 juni 2017 Tijd : 18.15 – 19.45 uur 

Locatie : Slotervaartziekenhuis 

 

1. Notulen 20 april 2017 

Commissie Scholing en Kwaliteit 

Els de Wit wordt vervangen door Pim Evers 

 

Intervisie 

Femke van Dijk is met vakantie. Colleen geeft toelichting. Femke's intervisiegroep had te weinig 

aanmeldingen. Voorlopig gaat dit niet lukken. Graag begin 2018 alsnog intervisiegroep 

overwegen, o.a. afhankelijk van welke zorgverzekeraars zich aansluiten bij Achmea en ook het 

KNGF Plusprogramma heeft geaccepteerd .  

 

KNGF database 

Thea moet nog contact opnemen met Esther Zuijderduijn. 

 

2. Mededelingen  

Ledenwijzigingen 

Afgemelde leden: Amanda Klaassen Praktijk Hoofdweg, heeft een andere functie. 

Nieuwe leden: Lucile Kerkmeer en Voebe Gescher beiden uit Groepspraktijk De Vries. 

 

Ledenaantallen per regio 

De vraag komt of we beleid hebben t.a.v. het aantal fysio’s per regio. In het verleden hebben we 

daar wel discussie over gehad maar het netwerk heeft toen besloten dit niet te doen.  

 

Commissie Scholing en Kwaliteit 

Zie PowerPoint onder tekst. Cie heeft nog overlegd in de oude samenstelling met Els. Odette 

geeft een toelichting.  

In principe zal iedereen aan de cursus op 4 oktober (astma en ACOS) deelnemen. De commissie 

heeft het idee dat niet iedereen alle noodzakelijke scholingscertificaten heeft opgestuurd. 

Degenen die het betreft ontvangen een bericht per mail van de commissie.  



 

 

Wie wil weten welke scholingsgegevens bij LoRNA bekend zijn kan mailen naar de commissie: 

scholing.lorna@gmail.com. 

 

Bij de scholing op 4 oktober zal een lijst liggen waarop de LoRNA leden moeten aangeven wat zij 

op dit moment voor taken doen voor het netwerk of wat ze willen gaan doen in de toekomst.  

 
  

Scholing

Onderwerpen:

• Astma 

• Astma COPD-overlapsyndroom (ACOS)

4 okt 15:00 - 20:30 uur OLVG-West

Kosten: 35

 

Reglement t.a.v. scholing

• 1x per 2 jaar longgerelateerde scholing voor 
alle netwerkleden verplicht:

– Scholing georganiseerd door LoRNA of…

– Andere geaccrediteerde scholing van minimaal 6 
uur (zie scholingslijst in Reglement LoRNA) 

• Wil je een andere scholing doen?  Dit 
doorgeven aan Commissie Scholing en 
Kwaliteit. scholing.lorna@gmail.com

 

Overzicht scholing 2016-2017

• Certificaten reeds gevolgde scholingen 
inscannen en opsturen naar 
n.brinkman@1stelijnamsterdam.nl

• Eerste Lijn Amsterdam houdt overzicht bij

 

Reglement t.a.v. act. bijdrage LoRNA

• Ieder netwerklid voert voor een periode van 3 
jaar taken uit voor een van de 

commissies van het netwerk. 

• Wat doe je/heb je gedaan?

• Wat zou je willen doen?

 
 
 

Commissie PR en communicatie 

Cie leden: Murni Latif, Femke van Dijk en Tineke de Jong 

Als belangrijk aandachtspunt heeft de commissie op dit moment de inhoud en de vormgeving van 

de website. Recent zijn door Niels Veenstra een aantal wijzigingen aangebracht in de website. 

Nienke heeft e.e.a. gecontroleerd en een aantal opmerkingen gemaakt. Verzoek aan de 

commissie om ook naar de hieronder beschreven veranderingen te kijken en opmerkingen naar 

Niels te mailen. 

 

Enkele punten van de nieuwe store locator: 

 als men locatie op mobiel toestaat en automatisch op desktop wordt jouw locatie getoond 

(rode marker) 

 max. 5 locaties in de buurt worden getoond 

 bij het schuiven van de muis over een adres wordt deze op het kaartje getoond. 

 de website van de praktijk wordt getoond als je in het kaartje op de praktijknaam klikt. 

 directe routebeschrijving wordt getoond plus de afstand van jouw locatie 

mailto:scholing.lorna@gmail.com


 

 

 

Acties: 

 Thea stuurt de mails van Niels en Nienke op aan de cie leden 

 

Vragen aan de commissie vanuit het netwerk: 

 Zou het mogelijk zijn om de website uit te breiden met een forum met als doel uitwisseling 

van kennis tussen LoRNA leden? Kan dit voorgelegd worden aan Niels Veenstra. Wat zijn de 

kosten? Kan dit beheerd worden door de commissie?  

 Zou de commissie na willen denken over een plan van aanpak om het contact met de 

zorggroepen zoals de ROHA te intensiveren? 

 Kan de commissie een taakomschrijving maken zoals ook de commissie scholing en kwaliteit 

dat heeft?  

 

CHAGZ ofwel Zorggroep Zuid (Thera) 

Zorggroep Zuid heeft een bijeenkomst gehad met fysiotherapeuten, diëtisten en Rita van 

Groningen (POH COPD CHAGZ). Doel was om kennis met elkaar te maken en te spreken over 

verbetering van de samenwerking. Was inspirerend. Een punt dat aan de orde kwam is dat een 

dieetinterventie altijd gecombineerd moet worden met inspanningstraining. Dit blijkt zo te staan in 

de inkoopvoorwaarden van multidisciplinaire zorg van het Zilveren Kruis 

Thera heeft de vraag hoe het zit als iemand niet verzekerd is of geen fysio wil starten voorgelegd 

aan het bureau van de CHAGZ. Wordt vervolgd. 

 

Longpunt (Longfonds) 

Er zijn nieuwe flyers van het Longpunt, die worden deze week ontvangen door iedereen. Mocht je 

geen flyers ontvangen, richt je dan tot Sandra de Graaf mail: sandradegraaf@longfonds.nl 

(coördinatrice longpunt). 

 

3. Wat is de ziektelastmeter? (Wanja) 

Vragenlijst ontwikkeld door Long Alliantie Nederland.  

CCQ: bij stijging met 0,4 totale score is reden voor alarm, bij daling van 0,4 is de verbetering 

significant te noemen.  

De ziektelast is een totaalplaatje van de CCQ, MRC, emotie, vermoeidheid, beweeggedrag 

(beweegnorm NNGB). Daarnaast ook rookstatus, exacerbatie, gewicht, lengte , FEV, FEV% 

voorspeld, BMI.  

Vervolgens is een schema zichtbaar met balonnen. (groen=goed, rood=slecht) 

Classificatie van de ziektelast wordt niet bepaald door de longfunctie 

Discussie: POH-ers die de ZLM gebruiken mogen zich meer bewust zijn van de mogelijke rol van 

de longfysiotherapie in een eerder stadium, niet pas bij MRC 3 of Gold II.  

Anouk vertelt dat het toch helpt om regelmatig je gezicht te laten zien aan huisartsen. Thea: ook 

huisartsen hebben moeite om de groep te bereiken qua therapietrouw etc. Thera: korte lijnen met 

POH zijn belangrijk.  

De PowerPoint wordt op de website geplaatst.  

 

  



 

 

4. Jaarplan / verslag 2017 (Thea) 

Zie PowerPoint website. In zwart de activiteiten die gerealiseerd zijn in 2017. In rood de 

activiteiten die we meenemen naar het jaarplan 2018  

 

We hopen het komende jaar ook weer op ondersteuning van de 1e lijn Amsterdam. 

 

2018 willen we doorgaan met de casuïstiekbesprekingen maar dan met inbreng van casussen 

van de netwerkleden anders dan de leden die het tot nu toe hebben gedaan. Het idee is dat 2 

netwerkleden een casus voorbereiden en in de vergadering bespreken op de manier waarop we 

dit het afgelopen jaar hebben gedaan. Koos en Maaike dragen zichzelf voor om de casus voor 16 

januari 2018 voor te bereiden.  

 

Samenwerking met longverpleegkundigen is dit jaar niet aan bod geweest. Wie wil dit voor 16 

januari 2018 organiseren? Odette en Francis nemen het op zich. Contact met de intramuraal 

werkende longverpleegkundigen kan verlopen via de fysio's in de ziekenhuizen. Met de 

extramuraal werkende longverpleegkundigen kan contact verlopen via de eerstelijns fysio's.  

Longverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen (extramuraal via Cordaan of Evean)  

Josja Willems, Suzan Spaans, Esther Beemsterboer benaderen.  

Daphne kent de mensen in Noord: d.koster@fysioholland.nl (Daphne Koster, FysioHolland 

Noord)  

 

Andere belangrijke punten jaarplan 2018: 

 Zoeken naar een nieuwe voorzitter. 

 Updaten van de produktbeschrijvingen in samenwerking met Utrecht. Het zoeken is naar een 

masterstudent. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Cardiologische Zorgbrug: na de pilot is per 1 juni het onderzoek van start gegaan. 

 

Post Intensive Care Syndroom (PICS) 

Projectvoorstel is ingediend door Marike van der Schaaf, lector HvA. Eind 2017/begin 2018 wordt 

duidelijk of het gehonoreerd wordt. 

Op 1 juni is in het AMC een bijeenkomst geweest. Aanwezig Joyce Buitenhuis, Rienk Post, 

Marjos Schluter, Tessa Boots, Odette Olde Heuvel en Thea Barendse.  

 

Gemaakte afspraken (overgenomen uit het verslag van de bijeenkomst): 

 Als een soort van IOF bijeenkomsten gaan plannen met de Community of Practice, om te 

onderzoeken of patiënten al doorverwezen kunnen gaan worden en waar we dan tegenaan 

lopen. 

 Er wordt gesteld dat zelfs zonder financiën (de beoogde subsidie) diëtetiek erbij te betrekken, 

omdat anders trainen zinloos zou zijn. 

 De diëtisten van PACA en C-enter kunnen dan ook aansluiten in een vervolgbijeenkomst. 

 De aanwezigen gaan in hun omgeving kijken naar huisartsen met wie zij goed samen werken, 

om hen te betrekken bij de CoP. Rienk en Thea hebben al iemand op het oog. 



 

 

 Er wordt voorgesteld ook andere ziekenhuizen in de regio te betrekken (Spaarne, Amstelland, 

Slotervaart, BovenIJ, TerGooi). 

 

Iedereen is enthousiast en ziet de noodzaak in van het goed regelen van de fysiotherapeutische 

nazorg voor deze patiëntengroep. In het najaar plannen we een vervolgbijeenkomst. 

In december organiseert het AMC/HvA een najaarssymposium i.s.m. het KNGF. 

 

5. Rondvraag 

 Hoe moet de 35 euro betaald worden voor de scholing van 4 oktober: nog niet duidelijk, 

nadere info volgt 

 Voorstel data vergaderingen 2018 zijn akkoord.  

 Discussie over longrevalidatie in Amsterdam Noord: in de Die is een multidisciplinaire 

longrevalidatie sinds 2 jaar.  

 

6. Afsluiting 

Fijne zomer iedereen en tot 4 oktober. Bij adreswijzigingen dit door geven aan Nienke! 

 

 

7. Data bijeenkomsten LoRNA 2018 

Dinsdag 16 januari   LoRNA Breed 

Donderdag 19 april  LoRNA Eerste lijn 

Dinsdag 19 juni   LoRNA Breed 

Donderdag 11 oktober  LoRNA Eerste lijn 


