
JAARVERSLAG 2018 

JAARPLAN 2019 



Activiteit Resultaat Betrokken 

partijen 

Realisatie 

Overleg bestuur 

LoRNA en 1 ste 

Lijn Amsterdam 

LoRNA wordt in 2018 

secretarieel en 

beleidsmatig 

ondersteund  

 

1ste Lijn Amsterdam 

en  bestuur LoRNA 

 

29-03-2018 

Organiseren 

vakinhoudelijke 

lezingen over 

COPD, astma en 

andere 

longaandoeningen 

Kennis van de leden 

van het LoRNA 

netwerk verdiept en 

verbreedt zich 

LoRNA  31-12-2018 

Bespreken 

casuistiek licht/ 

matig/ernstige  

COPD patienten 

Kennis en 

vaardigheden van de 

netwerk leden in het 

interpreteren van 

longfunctie en 

ergometrie is 

toegenomen 

LoRNA  31-12-2018 



Samenwerken met 

zorggroepen 

ROHA  en CHAGZ 

Samenwerking met 

de zorggroepen 

verbetert inhoudelijk 

en organisatorisch 

Zorggroepen en 

LoRNA  

31-12-18/19 

Samenwerken met 

longverpleegkundi

gen intra-en 

extramuraal  

 

LoRNA leden en 

longverpleegkundigen

weten wie, wat te 

bieden heeft voor 

longpatienten en hoe 

men elkaar kan 

bereiken 

Longverplgkundigen 

extra-en intramuraal 

en LoRNA  

19-06-2018 

 

Samenwerking met 

AMC en HvA in het 

kader van het 

project 

Cardiologische 

Zorgbrug 

LoRNA leden die 

geschoold zijn 

hebben 5-10 

cardiologische 

patienten in de 

thuissituatie begeleid 

LoRNA en HvA 31-12-2019 



Activiteit Resultaat Betrokken partijen Realisatie 

Samenwerking met 

AMC en HvA in het 

kader van 

patienten die na 

intensive care 

opname naar huis 

worden ontslagen 

 

LoRNA leden die zich 

hiervoor hebben 

aangemeld werken 

mee aan het maken 

van een 

fysiotherapeutisch 

protocol 

LoRNA, AMC en HvA 31-12-18/19 

In gang zetten 

overdracht 

voorzitterschap 

LoRNA 

 

Nieuwe voorzitter is 

gevonden 

 

LoRNA en 1ste Lijn 

Amsterdam  

 

31-12-2019 

 

Updaten inhoud 

produktbeschrijvin

gen  

 

Inhoud 

produktbeschrijvingen 

is aangepast aan de 

huidige diagnostiek 

en behandeling van 

COPD en astma 

patienten 

 

LoRNA bestuur 

Longrevalidatie 

netwerk Utrecht 

Masterstudent 

 

31-12-18/19 

 



Activiteit Resultaat Betrokken partijen Realisatie 

Toetsing Cie  

Scholing en 

Kwaliteit 

beoordeelt 

aanvragen van 

nieuwe leden en 

selecteert welke 

scholingen 

geschikt zijn voor 

verdieping 

Nieuwe leden voldoen 

aan de netwerkeisen 

 

Aanbod scholingen 

geschikt voor 

toetreding en 

verdieping is up to 

date 

Commissie Scholing 

en Kwaliteit 

31-12-18/19 

Commissie PR en 

communicatie 

inventariseert op-

en aanmerkingen 

van de leden over 

de website  

Website is verbeterd 

en geactualiseerd  

Commissie PR en 

communicatie, 

website 

31-12-18/19 



Activiteit Resultaat Betrokken partijen Realisatie 

Organisatie LoRNA  

aanpassen aan het 

wegvallen van de 

secretariele 

ondersteuning van 

de ELAA 

Taken van ELAA 

worden ingevuld door 

secretarissen 

Bestuur en leden  31-12-2019 

Organisatie LoRNA  

aanpassen aan het 

wegvallen van de 

financiele 

administratie van 

de ELAA 

 

Vorm kiezen waarin 

de penningmeester 

gemachtigd is gelden 

te innen en financien 

te beheren  

Bestuur en leden  

 

31-12-2019 


