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Waarom vrijwilligerswerk? 

 

Ik vind het een nuttige tijds-

besteding, voor mij én het 
Longfonds.  

Het meest houd ik mij bezig 

met Longpunt West.  

Spulletjes klaarzetten, mensen 
begroeten, een praatje maken 

en een bakkie met een koekje 

aanbieden. En voor mij: een 

stroom van info over hoe ik 
het beste met mijn long-

problemen kan omgaan. 

 

Rob Mulder 

Michael Nefkens vertelt over zijn vrijwilligers-

werk 
 

Hallo! Ik ben Michael Nefkens en 

woon sinds 1988 in Amsterdam. 
Eerst 10 hoog in de Bijlmer, zo 

heette Zuidoost destijds, en nu 

op de begane grond in Zuid. Het 

kan verkeren... Als kind had ik al 

astma, gelukkig in lichte mate, 
en dat is nog steeds zo. Het was 

een goede reden om mij aan te 

melden als vrijwilliger bij het 

Longfonds. Sinds een paar jaar 
ben ik penningmeester. Dat 

brengt op zich niet veel werk met 

zich mee, met een heel grote uit-

zondering: het aanvragen en 
verantwoorden van subsidies van de gemeente Amsterdam en 

het landelijk hoofdkantoor. Dat mag wel een onsje minder. We 

zijn binnen vier à vijf jaar gegroeid van vijf naar een kleine twin-

tig vrijwilligers, gelijk lopend met een overgang van een beleids-

clubje naar een meer doeclub. Hierin kunnen we zeker nog stap-
jes maken, met name voor kinderen en hun ouders. Dus… vrij-

willigers kunnen we zeker nog gebruiken, bijvoorbeeld voor fond-

senwerving. Collectanten zijn ook altijd welkom, het is maar één 

middag/avond per jaar!  
Kortom: als het niet gezellig is, dan maken we het gezellig! 

 

Michael Nefkens 

Marga Verbeij en haar vrijwilligerswerk 
 

Ik ben sinds kort vrijwilliger bij het 

Longfonds en help bij het opzetten 

van het 3e Longpunt in Amster-

dam, regio Oost. Op 14 september 

2015 is de feestelijke opening.  

Samen met Margot van Doesburg, 

Rob Mulder en Babette Ketelaar 

ben ik druk bezig met de voorbe-

reidingen. Ik kwam in aanraking 

met het Longfonds toen ik Margot 

ontmoette bij de sportschool in 

een speciaal op COPD-patiënten 

gericht sportgroepje. Het doet me 

goed om in contact te komen met 

mensen met dezelfde problemen. 

 

Marga Verbeij 
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 Samen met anderen van betekenis zijn in onze regio Amsterdam 

 
Leven met een longziekte valt niet altijd mee. Als longpatiënten ontmoeten we elkaar, zijn we  

samen actief en willen we van elkaar leren in een ontspannen sfeer en een vertrouwde omgeving. 

Wilt u samen met andere vrijwilligers in Amsterdam en omstreken meehelpen om dit te organise-
ren? 

In de regio Amsterdam houden we activiteiten op het gebied van voorlichting, lotgenoten- 

contact, publiciteit & promotie en belangenbehartiging. Hiervoor werken we veel samen met onder 

andere ziekenhuizen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en thuiszorg, maar ook met vrijwil-

ligers van de Rayoncommissie Amsterdam van het Longfonds en betaalde medewerkers van het 
Longfonds-hoofdkantoor in Amersfoort.  

Geregeld worden we uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten met andere vrijwilligers, 

open dagen en dergelijke. 

 
Wat verwachten wij? 

-U bent gemiddeld één dagdeel en/of avond per week beschikbaar; 

-U voelt zich verbonden met het lot van longpatiënten en hun naasten; 

-U vindt het leuk om activiteiten te organiseren; 
-U vindt het leuk om samen te werken met anderen in ons vrijwilligersteam; 

-U bent iemand die - binnen de grenzen van uw eigen gezondheid - afspraken nakomt; 

-U vindt het leuk om contacten te leggen en te onderhouden. 

 

Wat bieden wij? 
-Leuk en voldoeninggevend vrijwilligerswerk;  

-Heeft u interesse voor een specifieke taak, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken; 

-Vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten; 

-Collectieve WA- en Ongevallenverzekering; 
-Mogelijkheden voor training en bijscholing; 

-Gratis lidmaatschap van het Longfonds; 

-Een speciale vrijwilligerswebsite met praktische handreikingen voor uw werk; 

-Ondersteuning van de Rayoncommissies en de Rayonconsulent; 
-Jaarlijks een gezellige dag met alle vrijwilligers in Amsterdam. 

 

Het Longfonds subsidieert een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Longpunten (maandelijkse 

bijeenkomstern voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners). 
 

Ter promotie van onze vrijwilligers–

activiteiten is er ook een regionale 

website en deze nieuwsbrief voor  

leden. 
 

Wilt u meer informatie of zich  

aanmelden:  

bel: 033 43 41 277 of  
mail: vrijwilliger@longfonds.nl. 

 

U kunt ook een kijkje nemen op onze 

regionale website:  
http://amsterdam.longfonds.nl. 

 

Of kom eens langs bij een Longpunt, 

zodat u onze vrijwilligers kunt ont-

moeten en de sfeer kunt proeven.  
 

Op onze regionale website vindt u 

alle informatie. 

 
Misschien tot ziens in ons gezellige vrijwilligersteam? 

 

Longfonds Rayon Amsterdam en Diemen 
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 Kriebelhoest 

 

Ik kom graag in het Concertgebouw. Kriebelhoest kun je daar niet gebruiken, dat is hinderlijk voor 

de musici en medemuziekliefhebbers. Toch wordt er veel gehoest, vooral in het winterseizoen.  
En dan bij voorkeur in de zachtere delen van de muziek, lijkt het wel. Hoewel je je daaraan beter 

niet kunt ergeren, doe ik dat soms wel. Zelf probeer ik - me bewust van mijn snel geïrriteerde 

luchtwegen - ruim voor aanvang van het concert aanwezig te zijn, zodat ik kan ‘acclimatiseren’, 

want temperatuurwisselingen veroorzaken vaak hoestprikkels. Door rustig te zitten, op mijn adem 
te letten en vooral veel zuigertjes bij de hand te hebben, lukt het me meestal wel alles onder con-

trole te houden. Moeilijker wordt het als er in mijn omgeving mensen zitten, die vinden dat je niet 

zonder ‘lekker’ luchtje c.q. sterk ruikende aftershave naar een concert kunt gaan. Toch is het me 

in al die jaren van muziekgenot maar een paar keer gebeurd dat ik al hoestend de zaal moest  

verlaten. In die noodgevallen word je heel liefdevol opgevangen door het personeel van het  
Concertgebouw. Voor het levensgrote scherm in de foyer zit je dan wel op de eerste rang! 

 

Henny Boerhout schrijft over situaties waar luchtwegpatiënten geregeld tegenaan lopen. Ze is  
vrijwilliger bij het Longfonds, verpleegkundige n.p. en heeft astma.  

Herkent u zich in haar columns? Reacties: h.boerhoutvandervegte@kpnmail.nl. 
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Taiko drumming en astma 
 

In december 2014 heb ik samen met mijn oud-

ste broer een workshop Taiko drumming  

gedaan bij de Yamato Taiko Drumming School. 
Een goede vriendin van ons was al een tijdje 

bezig met drummen en door haar waren mijn 

broer en ik geïnteresseerd geraakt. Als long-

patiënt zijnde dacht ik dat het voor mij niet 
mogelijk was aan iets dergelijks te kunnen 

deelnemen. Desondanks wilde ik het tóch  

proberen. Tot mijn verbazing had ik na afloop 

geen last van mijn luchtwegen en was ik niet 
moe! In januari was er een aanbieding van drie 

lessen voor een aantrekkelijke korting. Ook 

daaraan heb ik met veel plezier en zonder  

problemen meegedaan. Toch was ik nog even 

voorzichtig en heb me daarna voor één volgen-
de maand opgegeven. Intussen was ik hele-

maal verslaafd geraakt aan het Taiko drum-

men. En het geeft een extra dimensie dat ik dit 

samen met mijn broer deel.  
 

Nu zijn we ruim 1½ maand en vele lessen ver-

der en als klap op de vuurpijl hebben we met 

70 leden van de drumschool meegedaan aan 
het jaarlijkse Japanse bloesemfestival.  

We hebben een geweldig optreden gegeven 

voor de burgemeester van Amstelveen, de  

Japanse ambassadeur en vele genodigden.  

Taiko drumming en astma gaan in mijn geval 
heel goed samen. Het kost geen kracht, er 

wordt juist op een goede ademhaling gelet en 

het geeft een enorme energiestoot.  

Daarnaast word je door de samenwerking in de 
groep als het ware één. Belangrijk is wel, dat je 

naast het drummen ook iets aan beweging 

doet. In mijn geval is dat fitness.  

 
Lien Chu Sefeld-Tsai 

Vrijwilliger en secretaris Longfonds Rayon  

Amsterdam 

 
Voor informatie over de Yamato Taiko  

Drumming School:  

Gen Hidaka Yamato - the Drummers of Japan 

Mobiel: 06-335 664 64 

www.yamatodrummers.com 
www.facebook.com/YamatoTaikoSchool 

Feestelijke opening 3e Longpunt in Amsterdam Oost 

 

Het 3e Longpunt van Amsterdam gaat feestelijk van start op maandagmiddag 14 september 2015 

bij Fysio World Amsterdam aan de Middenweg 67 F. Dit Longpunt heeft de naam Longpunt regio 
Oost gekregen en zal zich tevens richten op de longpatiënten in Amsterdam Centrum, Zuidoost en 

Diemen. 

 

De leiding / organisatie ligt in handen van de zeer enthousiaste vrijwilligers Margot van Doesburg, 
Marga Verbeij, Rob Mulder en Babette Ketelaar. Zij worden ondersteund door verenigingsconsu-

lent Sandra de Graaf. De flyer met het programma treft u bijgesloten aan.  

 

Lien Chu Sefeld-Tsai 

Vrijwilliger en secretaris  
Longfonds Rayon Amsterdam 
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Ergonomie in de keuken 

Letten op houding. 

Eventueel gewoonten veranderen. 

Energie verdelen/overhouden. 
Ademhaling toepassen. 

Over- en ondergewicht bewaken. 

 

Wat gaan we eten? 
Maak een boodschappenlijstje. 

Hoe gaan we naar de supermarkt, lopend, 

met de fiets, auto of scootmobiel? Een goed 

moment uitzoeken, altijd een karretje  

nemen, daar kun je op leunen. ‘Struinen’ in 
de supermarkt kost veel energie. 

 

Naar huis 

Boodschappen in een trekkarretje vervoeren, 
is vermoeiend, evenals dragen. 

Gratis thuis laten brengen is een mogelijk-

heid, evenals bestellen via internet. 

Vraag hulp in de supermarkt bij het op de 
band en in de auto zetten van de boodschap-

pen, men helpt daar graag. 

Blijven letten op een goede ademhaling. 

Na thuiskomst moeten de boodschappen nog 

opgeruimd worden, wat ook weer energie 
kost. 

 

Het bereiden van de maaltijd 

Het menu moet gekozen worden. 
Tussen voorbereiding en koken van de maal-

tijd wat tijd nemen. 

Tijdens het eten een idee om O2 te gebrui-

ken? 
Na de maaltijd moet er afgewassen en op-

geruimd worden. Een afwasmachine is het 

overwegen waard. 

Goede voeding 

De schijf van vijf voldoet op dat gebied nog 

steeds goed. In elk geval voldoende eiwitten, 

een ruime hoeveelheid groente en vet van 

plantaardige oorsprong naar behoefte gebrui-

ken, maar de warme maaltijd moet vooral  

lekker zijn en met plezier gegeten worden.  

Het kan nuttig zijn het menu aan te vullen met  

gezonde tussendoortjes als het moeilijk is  

tijdens de maaltijd voldoende binnen te krijgen. 

De dames Bijman en Hirs weten al deze  

wetenswaardigheden geanimeerd te brengen 

en er is veel interactie met het publiek. 

 

Henny Boerhout 

Verpleegkundige en vrijwilliger  

Longfonds Rayon Amsterdam 

Energieverdeling rondom de maaltijd (verslag Longpunt Noord;19-5-2015) 
 

Sprekers Chantal Hirs, ergotherapeut en Carina Bijman, diëtiste.  

Onze dagvoorzitter Els Bolding kondigt hen aan en deelt eveneens mee dat dit voor haar het laat-

ste Longpunt zal zijn. Els krijgt bloemen als dank voor al het werk dat zij de afgelopen twee jaar 
heeft verzet voor Longpunt Noord. 

 

Het bleek Carina en Chantal in de voorbereiding van deze middag dat hun disciplines elkaar op 

verschillende punten aanvullen. 
 

Diëtiste: Ergothrapie: 

Volwaardige voeding Belasting-belastbaarheid 

Gezondheid, o.a. longfunctie Verdeling energie 
Beweging  Ergonomie 

Persoonlijk advies  Ademhaling 

Onder-/overgewicht 

Verdeling energie 

 
Op de vraag: Wat is voor u het belangrijkste bij de energieverdeling rond de maaltijd?, komen  

verschillende betrokken reacties uit het publiek. 

 

Een volwaardige voeding bevat voldoende calorieën, vitaminen en mineralen en is eiwitrijk.  
Er moet evenwicht zijn tussen energie-inname en –verbruik. Het is zaak de beschikbare energie 

goed te verdelen. ’s Avonds eten, lukt dat nog wel? 
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Contactgegevens voor 

deze nieuwsbrief: 

Longfonds Rayon Amsterdam/
Diemen 

secretariaat/redactie: 

Lien Chu Sefeld-Tsai 

 

E-mail: 

secretariaatamsterdam@ 

longfonds.nl 

 

Eindredactie: 

Joël Pollemans 

 

Column: 

Henny Boerhout-van der Vegte 
 

Cartoons: 

Arend van Dam 

Algemene informatie: 
Longfonds 

Mw. S. de Graaf 

(verenigingsconsulent) 

Telefoon: 06-51007072 

E-mail: 

sandradegraaf@longfonds.nl 

Website Amsterdam: 

http://

amsterdam.longfonds.nl 

Of via: www.longfonds.nl/ 

zoeken in uw buurt/dan rayon 

Amsterdam aanklikken of uw 

postcode intikken. 

Contactgegevens Longfonds 

(hoofdkantoor) voor: 

Vragen over lidmaatschap, 

doneren en bestellingen: 

servicelijn@longfonds.nl 

 

Informatie, advies, coaching: 

advieslijn@longfonds.nl 

 

Giften: 

Rekening 55055  

t.n.v. Longfonds 

Postadres:Postbus 672  
3800 AP Amersfoort 

Internationaal Longpunt in het AMC met European Lung 

Foundation 

 

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen 
Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en 

zorgverleners.  

 

Op 28 september 2015 organiseren wij - in samenwerking met 
de European Lung Foundation - een speciaal Longpunt dat  

geheel in het teken staat van wetenschappelijk onderzoek naar 

longziekten. 

 

Programma (onder voorbehoud) 
 

Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur.  

Tussen 17.30 en 18.00 uur is er gelegenheid om een broodje te 

eten.  
 

-Overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van  

 longonderzoek  

Prof. Pieter Hiemstra, Universiteit Leiden  
-E-Nose: wat is het en wat kan het voor mij betekenen?  

 Prof. Peter Sterk, AMC Amsterdam  

-Wandelen houdt de dokter weg   

 Dr. Martijn Spruit, CIRO+ 

-Benauwd zijn en toch bewegen  
 Dr. Anouk Vaes, CIRO+ 

-Het belang van bewegen in schone lucht  

 Prof. Patrick de Boever, VITO België 

 
Locatie 

AMC aan de Meiburgdreef 9 te Amsterdam.  

Metro en treinstation Holendrecht op loopafstand.  

Parkeren voor de deur (€1 per uur). 
 

Gratis deelname! 

 

Aanmelden via:  
http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/longpuntwetenschap. 

  

Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens deze bijeenkomsten geen 

geurtjes te gebruiken. Longpatiënten hebben hier last van. 

 
Bij voorbaat dank voor uw begrip. 

 

Graag tot ziens op het Internationale Longpunt! 

 
Longfonds en European Lung Foundation 


