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‘Ik leer er dingen die je niet van je arts of apotheker hoort’, zegt een bezoeker 
van Longpunt. En hij is niet de enige: mensen met een longziekte voelen 
zich echt beter dankzij alle informatie die ze er krijgen. Niet voor niets 
geven ze als rapportcijfer een dikke 8+. 

leren van 
elkaar tijdens 
Longpunt.
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‘De apotheker en de longarts vragen wel of het goed 
gaat, maar niet of ik het goed dóe. Longpunt schenkt 
daar wel aandacht aan en daar leer je van.’ Zo vat 
een bezoeker het nut van Longpunt samen. Want 
Longpunt is veel meer dan een plek waar je lotgenoten 
kunt ontmoeten. Elke keer geeft een deskundige een 
presentatie over een belangrijk thema op het gebied 
van longzorg of longziekten. De ene keer gaat het 
over voeding. Het eten in kleinere porties verdelen en 
vaker per dag eten, genoeg energie binnenkrijgen – de 
tips vliegen door de zaal. De andere keer bespreken 
ze hoe je kunt zorgen dat je je medicijnen zo goed 
mogelijk inneemt. Of hoe je veilig sport met astma. 
De deskundige stopt zijn verhaal vaak om mensen 
de ruimte te geven hun vragen te stellen. Bezoekers 
wisselen meteen onderling tips uit. ‘Ik neem mijn 
medicijnen altijd zó in, misschien kan dat u ook 
helpen?’, zegt een deelneemster tegen een ander. 
In de pauze knopen veel mensen een gesprek aan 
met de longverpleegkundige, die ook aanwezig is bij 
Longpunt. Gewoon om eens wat dingen te checken, 
zorgen te delen. Alles kan bij Longpunt.

laagdrempelig
Het Astma Fonds is in 2010 gestart met Longpunt
in Groningen. Inmiddels zijn er op 25 plekken in het 
land Longpunten te vinden. Longpunt is een groeps-
bijeenkomst waar mensen met een chronische 
longziekte, hun partners en mantelzorgers elkaar 
kunnen ontmoeten. Zij komen als een groep van tussen 

de dertig en zestig mensen steeds samen op dezelfde plek op hetzelfde tijdstip. Bij binnenkomst zoeken 
vaste bezoekers met een kopje koffie in de hand naar bekenden. Nieuwe bezoekers worden door 
Longpunt-medewerkers voorgesteld aan anderen. Niemand is alleen.

‘ik neeM Mijn Medicijnen altijd Zó in, 
mIssCHIen kan Dat u ook HelPen?’

De combinatie van voorlichting door deskundigen en het uitwisselen van ervaringen en tips maakt 
Longpunt uniek. ‘Longpunt is laagdrempelig en gezellig, maar ook heel nuttig’, zegt Elly Beens. Ze is 
verenigingsconsulent Groningen, Drenthe en Overijssel. ‘Mensen leren van elkaar en krijgen nieuwe 
informatie waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken over het omgaan met hun longziekte. Het valt 
me op dat er vaak veel inhoudelijke vragen worden gesteld aan de deskundigen en dat bezoekers er 
echt van leren.’

contact met anderen
Omdat het aantal Longpunten in Nederland groeit en er nu ruime ervaring mee is, zocht het Astma Fonds 
uit wat bezoekers ervan vinden. Miranda van der Zee van de Hogeschool Utrecht voerde voor ons een 
zogenoemde effectmeting uit bij zestien Longpunten. 
De resultaten zijn erg positief. Zo geven negen op de tien bezoekers aan dat zij de volgende keer weer 
naar een Longpunt-bijeenkomst gaan. ‘Als ik toevallig een keer niet kan, mis ik het. Je krijgt zoveel 
informatie’, schrijft een bezoeker bij de vragenlijst. Ook het contact met anderen met een chronische 
longziekte scoort punten. Een bezoeker: ‘In mijn directe omgeving praat niemand over mijn ziekte, hier 
kan ik er wel over praten.’ Vier op de vijf bezoekers ontmoetten bij Longpunt mensen die zij nog niet 
kenden. Omdat de Longpunten in verschillende regio’s zitten, leren bezoekers lotgenoten kennen uit 
hun eigen omgeving. Zo is het gemakkelijker om sociale contacten op te doen in de buurt. ‘Je ziet soms 
echt iets ontstaan tussen mensen. Dat ze anderen thuis uitnodigen voor een kopje koffie, of samen aan 
activiteiten deel gaan nemen’, zegt Elly Beens. ‘Er zijn ook mensen die na een bijeenkomst nog even 
blijven hangen om samen te zijn.’

‘In mIjn omgevIng Praat nIemanD over 
mIjn zIekte, hieR kan ik eR wel oveR PRaten’ 

Nieuwe keuzes maken
Door Longpunt zelf hebben bezoekers natuurlijk niet zomaar minder gezondheidsklachten. Wel zeggen 
de bezoekers dat ze zich beter voelen door de adviezen die ze er krijgen van lotgenoten en deskundigen. 
Drie op de vier van de ondervraagden maakte na afloop van Longpunt nieuwe keuzes op het gebied van 
leefstijl. Sommigen zijn bijvoorbeeld meer gaan bewegen, anderen nemen juist vaker rust als dat nodig is. 
Bijna alle bezoekers zouden andere mensen met een chronische longziekte dan ook zeker adviseren er 
eens heen te gaan.
Toch zijn er ook verbeterpunten, zo blijkt uit de effectmeting. Elly: ‘We merken dat er een grote groep 
bezoekers is die nog niet bezig is met zelfmanagement. Dat wil zeggen: zelf de regie nemen over je 
longziekte en je therapietrouw, om zo de kwaliteit van je dagelijks leven te verbeteren. Met elkaar gaan 
we kijken hoe we daar bij Longpunt meer aandacht aan kunnen besteden. En natuurlijk gaan we nog veel 
meer Longpunten in Nederland opzetten.’ 

Meer weten over longpunt bij u in de buurt? kijk op astmafonds.nl/ons-werk/longpunt


