
Gezellig en leerzaam

‘Longpunt
is echt iets 
voor mij’
Het Astma Fonds is in 2010 in Groningen gestart met een 

bijzondere, nieuwe activiteit: Longpunt. Dit is een plek waar 

mensen met een longziekte (en hun partners) elkaar 

ontmoeten. Ook krijgen ze professionele informatie over hun 

ziekte. Gezelliger dan een spreekuur in het ziekenhuis en 

leerzamer dan een uitstapje. Dat blijkt uit de verhalen van 

deelnemers en organisatoren.

Tekst: Erik van Stokkom

‘Ik ben iemand die het naadje van de 
kous wil weten. Daarom is Longpunt 
voor mij ideaal. Elke maand krijg ik twee 
uur lang informatie van deskundigen. En 
van andere patiënten hoor ik hoe zij hun 
problemen oplossen. Echt iets voor mij.’ 
Deelnemer Margreet Wittenaar-Sloots 
(57) is laaiend enthousiast. Zij heeft een 
moeilijke tijd achter de rug. ‘Ik heb COPD. 
Vorig jaar belandde ik met een dubbele 
longontsteking in het ziekenhuis. Daar 
lag ik vijftien dagen, waarvan drie dagen 
aan de beademing. Het was echt kantje 
boord met me. Ik was er zó beroerd aan 
toe, dat ik zelf niet eens in de gaten had 
hoe slecht het ging. Pas later drong tot 
me door dat ik door het oog van de naald 
ben gekropen. Dat was een grote schok, 
want mijn oudere zus is overleden aan 
COPD toen ze zestig was. Vijf jaar eerder 
werd de ziekte bij haar vastgesteld. Haar 
huisarts gooide het aanvankelijk op de 
overgang. Toen ze erachter kwam dat ze 
ernstig ziek was, was het te laat om nog 
iets te kunnen doen. Deze gebeurtenis 
is voor mij de reden om juist álles in het 

werk te stellen om zo gezond mogelijk 
te blijven. Ik heb dertien weken lang 
longrevalidatie gehad in Beatrixoord. Elke 
week train ik twee keer en daarnaast 
zwem ik twee keer bij een sportvereniging 
voor revalidatiepatiënten. De informatie 
die ik krijg op de bijeenkomsten van 
Longpunt zijn een logische aanvulling.’

Goed advies
Margreet gaat verder: ‘Mijn fysiotherapeut 
zei laatst dat de verzekering het sporten 
niet langer wil vergoeden. Mijn gezond-
heid zou te goed zijn. Bij Longpunt krijg je 
dan meteen reacties. Mijn lotgenoten 
vinden het ongelooflijk dat de verzekering 
zo kortzichtig is. Het loont toch de moeite 
om mensen met een longziekte zo lang 
mogelijk fit te houden? Ze gaven me de 
tip mijn longarts een brief te laten 
schrijven aan de verzekering. Dat vond ik 
een goed advies. Mijn vrienden willen ook 
wel met me meedenken over zo’n 
probleem, maar missen de praktische 
kennis. 
We hebben bij Longpunt een hele leuke 
groep van een stuk of vijftig mensen. Met 
zeven heb ik regelmatig contact. We zien 

elkaar ook vaak bij andere activiteiten van 
het Astma Fonds. 
Als ik een dip heb, knap ik bij Longpunt 
weer helemaal op. Ik voel me er veilig. Ik 
hoef bijvoorbeeld niks uit te leggen over 
mijn ziekte. Dat is in het gewone leven wel 
eens anders. Ik zie eruit als Hollands 
welvaren. Niemand ziet aan mij dat ik ziek 
ben, en ik heb niet altijd zin om te 
vertellen dat ik COPD heb. 
De bijeenkomsten in Groningen vinden 
plaats in een kerk. Dat lijkt een vreemde 
plek voor een Longpunt, maar Margreet 
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Longpunt

V.l.n.r. Lammieke, Margreet en Titia.

vindt het prima. ‘Zoiets kan misschien ook 
in een ziekenhuis, maar dat zou ik niet 
willen. Ik ben zo verschrikkelijk ziek 
geweest, dat ik daar niet meer voor mijn 
plezier naartoe ga.’ 

Vragen stellen
Longpunt krijgt alle medewerking van de 
ziekenhuizen in Groningen. Zij betalen de 
longverpleegkundigen die de bijeenkom-
sten organiseren. Titia Klemmeier werkt 
als longverpleegkundige in het Martinizie-
kenhuis en is ‘een spilletje’ van Longpunt. 

‘Ik stel het programma op, nodig sprekers 
uit en bewaak het verloop van de midda-
gen. Mijn hart ligt al jaren bij mensen met 
een chronische longziekte. Met Longpunt 
hebben patiënten een plek buiten het 
ziekenhuis waar ze met hun vragen 

naartoe kunnen. Ik denk dat ze hierdoor 
betere informatie krijgen en mondiger 
worden. Zo kunnen ze beter vragen 
stellen aan hun arts, bijvoorbeeld over 
nieuwe medicijnen of over de nieuwste 
chirurgische ingrepen.’ 

Bezoeker Margreet:  
‘Ik wil het naadje van de kous weten 

over mijn COPD’
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Veel longziekten, zoals astma en COPD, 
zijn chronisch. Dat betekent dat de ziekte  
een leven lang aanwezig blijft, en in de 
loop der jaren ook vaak verandert. Elke 
verandering roept nieuwe vragen op. 
Vragen die niet zo snel tijdens een 
spreekuur beantwoord kunnen worden. 
Ook daarvoor is Longpunt een uitkomst. 
Titia: ‘We bieden professionele informatie 
in een gezellige en gemoedelijke sfeer. 
Elke maand opnieuw. Patiënten kunnen 
dus rustig nadenken over hun vragen en 
ze desnoods later nog een keer stellen.’

Longpunt, maar gelukkig komen er ook 
nieuwe mensen op af. Bij onze uitstapjes 
staat gezelligheid voorop. Longpunt is óók 
gezellig, maar informatie geven komt op 
de eerste plaats. We praten bijvoorbeeld 
over de verschillende soorten medicijnen, 
hoe ze werken en hoe je ze moet 
gebruiken.’ 
Het Longpunt in Groningen heeft acht 
vrijwilligers. Lammieke: ‘Dat is handig, 
want we willen de deelnemers graag 
persoonlijk welkom heten en de groeps-
gesprekken aan de tafels op gang 
brengen. Verder schenken we koffie en 
thee in. De koster van de kerk helpt ook 
goed mee. Hij zet vaak alles klaar, zodat 
de vrijwilligers zich helemaal op de 
deelnemers kunnen richten.’ 
Waarom Lammieke dit vrijwilligerswerk 
voor Longpunt doet? ‘Ik vind het fijn om 
mensen te helpen. En het relativeert ook 
mijn eigen situatie. Als ik mijn gezondheid 
vergelijk met die van de meeste deel-
nemers, mag ik niet klagen.’

Informatie over Longpunt Groningen en 
nieuwe Longpunten vindt u in de rubriek 
Activiteiten. Deze staat achter in elk 
nummer van Luchtwijzer.

Word vrijwilliger  
van een Longpunt  
in uw regio

Deelnemers, vrijwilligers en longver-
pleegkundigen zijn enthousiast over 
het Longpunt in Groningen. Daarom wil 
het Astma Fonds ook in de rest van het 
land Longpunten opzetten. In totaal 
zullen er dan twintig Longpunten zijn. 
Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig. 
Belangstelling? Meld u aan of vraag 
meer informatie bij Yvonne Bunnik, 
yvonne.bunnik@astmafonds.nl, 
telefoon (033) 434 12 09.

Longverpleegkundige Titia:  
‘Mensen met een longziekte  

worden hier mondiger’

Nieuwe activiteit
Lammieke Wildeboer (55) is vrijwillig 
medewerker bij Longpunt. ‘Mijn longen 
zijn door bestralingen beschadigd. Toen ik 
revalideerde in Beatrixoord, kwam ik in 
contact met het Astma Fonds. Sindsdien 
ben ik vrijwilliger. 
In juni 2010 zijn we met Longpunt gestart. 
Het is voor ons een totaal nieuwe 
activiteit. We hadden in Groningen al een 
goedlopend lotgenotencontact. Zo hebben 
we elke derde dinsdag van de maand een 
uitstapje, dat we ‘Toerist in Eigen Regio’ 
noemen. Ik zie veel deelnemers terug bij 
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