
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Poliklinische longrevalidatie 
  

U heeft een aandoening van de luchtwegen en een hoge ziektelast met 

lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.  

 

Waarom longrevalidatie?  

Longrevalidatie kan voor u een mogelijkheid zijn om minder last te hebben van 

benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid tijdens uw dagelijkse leven . 

Tijdens de longrevalidatie leert u ontdekken waar uw grenzen liggen, hoe u deze kunt 

herkennen en welke maatregelen u kunt nemen. Revalideren is onder andere leren omgaan 

met de problemen(ziektelast) die u ervaart als gevolg van de longziekte.  

 

Wat de longrevalidatie voor u kan betekenen, is echter wel sterk afhankelijk van uw 

motivatie, doelen en inzet.  

 

Doel longrevalidatie 

Het programma zal de longaandoening niet genezen.  

Tijdens de longrevalidatie werkt u toe naar het optimaal functioneren in uw eigen omgeving. 

 

Het programma richt zich op de volgende zaken; 

 Het verkrijgen van kennis over en inzicht in de aard van uw ziekte, zelfmanagement, de 

werking van medicijnen, goede voeding en andere leefregels. 

 Het verbeteren van uw lichamelijke conditie om beperkingen in uw dagelijks functioneren 

te verminderen. 

 Lotgenoten contact; tijdens het programma ontmoet u andere longpatiënten. U kunt 

ervaringen delen en van elkaar leren.  

 

Aanmelding longrevalidatie 

U kunt aangeven tijdens gesprekken met longarts, longverpleegkundige of specialistisch 

verpleegkundige, dat u geïnteresseerd bent om actief deel te nemen aan de longrevalidatie. 

 

Aanmelding: 

 Enkele onderzoeken op de polikliniek Longziekten  

 Een gesprek met de longverpleegkundige en de fysiotherapeut om uw programma te 

bepalen passend naar uw behoefte en mogelijkheden 

 Telefonische afspraak met de longverpleegkundige over wel of niet starten met de 

longrevalidatie 

 Hierop kunnen er een aantal onderzoeken volgen. Na overleg met betrokken 

medewerkers bepaalt de longarts of u in aanmerking komt voor de longrevalidatie. 
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 Bij deelname aan het longrevalidatieprogramma in het ziekenhuis komt er ook een 

gesprek met de ergotherapeut. Hier bespreekt u, wat u wilt bereiken met de 

longrevalidatie en hoe u dat gaat doen.  

 

Het revalidatieprogramma 

De longrevalidatie vindt plaats samen met andere longpatiënten. Het is een programma van 

11 weken en wordt voorafgegaan door een introductiebijeenkomst met de betrokken 

disciplines. Het programma bestaat uit:  

 De eerste 6 weken 3 keer per week trainen, maandag, woensdag en vrijdag. 

 De laatste 5 weken 2 keer per week trainen, maandag en woensdag.  

 Gedurende 11 weken zijn er wekelijks informatiebijeenkomsten van betrokken disciplines  

 

Waar is de longrevalidatie?  
Alle trainingen en bijeenkomsten zijn op de afdeling Fysiotherapie van OLVG, locatie West 

route 11  

 

Na de longrevalidatie in OLVG 
Advies om verder te trainen bij een fysiotherapeut bij u in de buurt die aangesloten is bij 

longrevalidatienetwerk Amsterdam (LoRNA). Om dat wat u bereikt heeft te behouden en 

mogelijk verder te verbeteren. 

 

Multidisciplinair team Longrevalidatie OLVG 

 Longarts 

 Longverpleegkundige/ specialistische verpleegkundige 

 Fysiotherapeut 

 Ergotherapeut 

 Diëtist 

 Maatschappelijk werker 

 Psycholoog 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 

 

Contact  
afdeling Fysiotherapie, locatie West 

T 020 510 83 67 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur) 

E fysiotherapie-west@olvg.nl  

Route 11 

 

polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

P2 

 

polikliniek Longgeneeskunde, locatie West 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 04 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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