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Longfunctie onderzoek  

Verslag Longpunt bijeenkomst van maandag 13 april in Dordrecht 

 

Ongeveer 40 bezoekers luisterden vol interesse naar de presentatie over 

“Longfunctieonderzoek nader bekeken” door Maaike Bakker, longfunctieanalist i.o. 

werkzaam in het Albert Schweitzerziekenhuis. Zij gaf een uiteenzetting van 4 

longfunctieonderzoeken die bij mensen met COPD vaak uitgevoerd worden. Het 

ging over spirometrie,  diffusiemeting, MPT meting en de arterie punctie. Op het 

laatste onderzoek kwam veel herkenning vanuit het publiek: het ziet er eng uit maar 

het valt vaak mee. Behalve een powerpoint presentatie maakte Maaike gebruik van 

filmpjes over de onderzoeken, wat zeer verhelderend werkte. 

Na de pauze werden de vragen beantwoord door Netty de Graaf verpleegkundig 

specialist longziekten uit het Albert Schweitzerziekenhuis. Vragen gingen over de 

betekenis van bloedgassen, FEV 1, saturatiewaardes en het gevaar van een te hoog 

CO2-gehalte in het bloed.  

Hierna hebben we nog gezamenlijk een stelling besproken;  

Mijn longziekte beheerst mijn leven.  

Resultaat; als je het accepteert gaat het beter om ermee te leren omgaan, moeilijk 

opstandig, veel vragen stellen en kennis van je ziekte verzamelen is belangrijk, veel 

ups en down’s, hulp zoeken als het nodig is, er is een heel team van deskundigen die 

je kunnen helpen, deze ernstige ziekte duurt jarenlang.  
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Vervelend dat sommige mensen het niet aan je zien en denken dat het allemaal wel 

meevalt. Rond vier uur sloten we deze gezamenlijke stelling bespreking en gingen 

de meeste nog even met elkaar kletsen en weer naar huis met iets meer kennis en dat 

ze met elkaar hadden gesproken. 

Corrie Snoek 

Werkgroep lid Longpunt Dordrecht 

 
 

In het Albert Schweitzer ziekenhuis bieden ruim 250 medisch specialisten en 4000 

medewerkers zorg met hoofd, hart en ziel. 

Wij zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis met 35 specialismen. 

Bij alles wat we doen, staan kwaliteit en veiligheid voorop - en de patiënt centraal! 

U vindt ons in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Ridderkerk  - www.asz.nl 

  

Albert Schweitzer ziekenhuis wederom winnaar AD Ziekenhuis Top 100 

http://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/10/18542/ 
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