
Indeling Werkgroepen en Rayons

Voorheen
Astma Fonds

Informatieboekje van het 
 Longfonds in GelderlandIndeling werkgroepen en rayons:

‘Met een 
longziekte 
sta je niet 
alleen’

Rayon de Betuwe:
Jos Mewe

Rayon de Achterhoek:
Jolanda Mengerink
Cor Kil

Rayon de Veluwe
vacature

Verdeling rayonale taken/portefeuilles:
Voorzitter ad interim: Jos Mewe
Secretaris: Jolanda Mengerink
Penningmeester: Jos Mewe
Portefeuille vrijwilligerszaken: Jolanda Mengerink
Portefeuille belangenbehartiging en goede zorg: Cor Kil

Verenigingsconsulent Longfonds:
Marcel Bos: email marcelbos@longfonds.nl
Web beheer: Huub Piepers
Longbelang: Huub Piepers

Longpunten: 
Zie voor de adresgegevens blz 8 en 9 van dit boekje

Longpunt Apeldoorn:  Apeldoorn
Longpunt Ede: Ede
Longpunt Noordwest-Veluwe: Harderwijk en Ermelo
Longpunt de Achterhoek: Doetinchem, Winterswijk en Zutphen
Longpunt Nijmegen: CWZ Nijmegen en Dekkerswald Groesbeek
Longpunt Rivierenland: Culemborg en Tiel, start februari 2014

Werkgroepen: 
Zie voor adresgegevens de website www.gelderland.longfonds.nl

Werkgroep de Achterhoek Werkgroep Apeldoorn
Werkgroep Doetinchem en omstreken Werkgroep Ede
Werkgroep Nijmegen Werkgroep Noordwest Veluwe
Werkgroep Publieksvoorlichting Werkgroep Rivierenland 
Werkgroep Zutphen

Colofon:
Samensteller informatieboekje: 
Jolanda Mengerink
Contact Samenwerkende 
Rayons Gelderland: 
contact@gelderland.longfonds.nl
Website: 
www.gelderland.longfonds.nl
Vormgeving: 
www.thesfactordesign.nl

Samenwerkende Rayons Gelderland:

Plein zuid 1 • 7121 ex aalten • 0543-477940
info@wisselinktweewielers.nl

www.wisselinktweewielers.nl

the

factor
de creatieve draai aan uw reclamede creatieve draai aan uw reclame



3

Van onze voorzitter

Inhoudsopgave:

3 Stukje van de voorzitter en Inhoudsopgave

4 Website

5 Publieksvoorlichting en Longbrigade

6  Activiteiten van de werkgroepen

7 Behandelen en revalideren

8 / 9 Longpunten, waar worden die gehouden?

10 / 11 Longpunten, welke onderwerpen woorden daar besproken?

12 Belangenbehartiging en de zorg rond de longpatiënt

13 Landelijke projecten zoals schone scholen en fi jnstof probleem

14 Puzzel en oproep voor nieuwe vrijwilligers

15 Collecte

16 Indeling werkgroepen en rayons, colofon

Longfonds is de nieuwe naam van het Astma Fonds: deze vanouds bekende organisatie heeft zich ontwikkeld tot een 
belangenorganisatie van alle mensen met een longziekte. Het Longfonds is een landelijke organisatie met een kantoor 
in Amersfoort waar medewerkers in loondienst werkzaam zijn en met vrijwilligers die alleen hun onkosten vergoed 
krijgen. Die vrijwilligers zijn georganiseerd in 110 werkgroepen die verdeeld zijn over 20 rayons.

Dit boekje geeft een indruk van de activiteiten van de vrijwilligers in de provincie Gelder-
land met de rayons de Achterhoek, de Betuwe en de Veluwe.  De meesten van die vrijwil-
ligers houden zich bezig met het organiseren en uitvoeren van plaatselijke activiteiten. 
Voor de hele provincie zijn de vrijwilligers van de Samenwerkende Rayons in Gelderland 
(SRG) actief. Dit zijn de rayoncommissieleden die niet een extra bestuurslaag vormen, 
maar samen in de provincie Gelderland de plaatselijk werkende werkgroepen van vrijwil-
ligers ondersteunen en zowel de leden als de vrijwilligers vertegenwoordigen 
in de landelijke organisatie.

Ook de uitgave van dit informatieboekje is voor het grootste gedeelte door de 
vrijwilligers van de Samenwerkende Rayons Gelderland tot stand gekomen.

Uiteraard is het de bedoeling dat wij met de inhoud van dit boekje op z’n minst uw interesse wekken. Wie weet leidt dit 
tot enige vorm van uw ondersteuning of uw deelname. Dat kan in de vorm van geld in een gift, maar ook in de vorm van 
uw deelname aan een activiteit of uw inzet als vrijwilliger.

Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de verdere inhoud van dit boekje én naar onze landelijke website 
www.longfonds.nl of naar www.gelderland.longfonds.nl, de website van en door vrijwilligers in Gelderland.

Ik wens u veel leesplezier.

Jos Mewe, 
voorzitter ad interim van de Samenwerkende Rayons in Gelderland

Bent u ook zo toe aan een nieuwe leverancier voor uw medicinale gassen?

Westfalen Medical BV   

Rigastraat 14  

7418 EW Deventer  

Telefoon: 0570-858450  

Fax: 0570-858451  

Longfonds is de nieuwe naam van het Astma Fonds

Voorheen
Astma Fonds



Sinds augustus 2012 hebben alle rayons 
de beschikking gekregen over een vernieuwde 
website. De eerste website was sterk verouderd. 
De huidige website is een afgeleide versie van de 
‘moeder website’ van het Longfonds maar bevat 
andere informatie.

Wat willen we met deze website?
We willen met alle informatie die geplaatst is in 
de agenda, nieuwsitems, algemene artikelen, 
werkgroep/rayonaangelegenheden enz. zo veel 
mogelijk mensen bereiken, zowel leden als niet 
leden.

Waarom deze informatie? 
We willen alle belangstellenden op de hoogte 
houden van alle activiteiten die plaatsvinden 
binnen de provincie Gelderland en georgani-
seerd worden door de diverse werkgroepen. 
Ook willen we kennis delen, en leden en niet leden 
enthousiast krijgen om Longpunten te bezoeken.

Wat wordt op de website geplaatst?
Alles wat interessant is voor longpatiënten in Gelderland 
zoals de diverse activiteiten en longpunten van de werk-
groepen. Activiteiten waar longpatiënten aan deelnemen 
buiten de werkgroepen. Maar ook artikelen van activitei-
ten die niet door een werkgroep worden georganiseerd en 
belangrijke informatie voor longpatiënten. Iedereen mag 
kopij sturen, echter, reclames worden niet geplaatst. E.e.a. 
ter beoordeling door de webbeheerder.

De Longbrigade
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Vernieuwde website

Vrijwilligers van de Longbrigade ge-
ven voorlichting over de longziekten 
COPD en astma. 
Zij doen dit voornamelijk aan groepen 
van Turkse of Marokkaanse afkomst, 
in bijvoorbeeld buurthuizen of 
moskeeën. Zo staat het op de website 
van het Longfonds. Maar zo simpel is 
het niet. 

In Harderwijk is Riet van de Vegt al 
geruime tijd bezig om contact te leg-
gen met mensen die de Turkse moskee 
bezoeken.  
Niet alleen contact leggen maar zeker 
ook het vertrouwen winnen. Dat lukt, 
via allerlei zijwegen, zoals  meedoen 
met allerlei activiteiten in de huiska-
mer van de Moskee en een stadswan-
deling  organiseren voor de Turkse 
vrouwen enz. En al doende wordt 
het gesprek gestuurd naar roken, 
slecht voor de longen, longziekten, 
doodgaan, meer willen weten? enz. De 
mensen worden geprikkeld om meer 
te weten te komen over al dat gerook 
en geen lucht hebben.
Een traject van de lange adem.

Uiteindelijk moet dit 
resulteren in een afspraak 
dat een voorlichter van de 
Longbrigade een voorlich-
ting komt geven in de mos-
kee en de deelnemers een 
COPD risicotest laat invullen. 
Vaak moet hierbij een tolk 
worden gebruikt om de mensen echt 
te bereiken.   
In 2014 wordt er ook gestart met het 
leggen van contacten met de Marok-
kaanse moskee.

Het Inter-lokaal is een kleurrijke wel-
zijnsorganisatie in Nijmegen die  zich 
inzet  voor alle mensen in een kwets-
bare sociaaleconomische positie. 
Zij zijn met het initiatief gekomen 
om alle doelgroepen binnen de orga-
nisatie voorlichting te geven over de 
schadelijke gevolgen van roken.
Clementien Dieffenbach, werkzaam 
bij het Longfonds, en vrijwilliger/voor-
lichter Huub  Piepers hadden de taak 
om deze bijzondere groep voorlichters 
op te leiden. 

De groep aspirant voor-
lichters bestond uit een diversiteit van 
oorsprong, o.a. Vietnam, Irak, Somalië, 
Turkije, Marokko, Nederland enz. 
Een ding was voor iedereen gelijk: de 
interesse en enthousiasme.  

Het is de opzet dat deze voorlichters 
binnen hun eigen organisatie, Inter 
Lokaal, kleinschalig voorlichting gaan 
geven. Hierbij worden ze begeleid en 
ondersteund door de vrijwilliger van 
het Longfonds. Een geweldig initiatief.

In de rest van Gelderland wordt hier 
en daar voorzichtig contact gelegd 
met Moskeeën. Een grote groep 
allochtonen van de 1e en 2e generatie 
hebben COPD. We willen deze groep 
mensen graag uitleggen hoe ze met 
deze ziekte kunnen omgaan.

Wat is publieksvoorlichting?  
Dat is voorlichting over alles wat met 
astma en/of COPD te maken heeft aan 
groepen mensen. Deze voorlichting 
wordt toegespitst op de doelgroep.  
De doelgroep bestaat uit o.a. EHBO 
verenigingen, Rode Kruis, de Zon-
nebloem, MBO scholen, overige 
verenigingen, apothekers (organisa-
ties), BHV opleidingen enz. Eigenlijk 
alle groepen mensen met interesse in 
astma en COPD. 

Vanaf begin jaren negentig waren 
publieksvoorlichters actief in geheel 
Nederland. Deze werden opgeleid en 
aangestuurd vanuit het toenmalige 
Astma Fonds. In 2008 heeft het Astma 
Fonds gekozen voor een nieuw inte-
graal voorlichtingsbeleid met tal van 
nieuwe initiatieven. Toch werd er hier 

en daar nog op verzoek voorlichting 
gegeven door een publieksvoorlichter. 

Jolanda Mengerink en 
Huub Piepers deden dat 

ook, zonder dat van elkaar te weten. 
In 2012 kwamen ze elkaar weer tegen. 
1+1=2 en er werd nagedacht om pu-
blieksvoorlichting binnen Gelderland 
weer te activeren en de organisatie in 
eigen hand te nemen. 
Na enig onderzoek op haalbaarheid 
werd al snel een plan gemaakt. Er 
moesten publieksvoorlichters worden 
opgeleid en de doelgroepen moesten 
worden benaderd.
Op dit moment zijn er 4 publieksvoor-
lichters actief. De aanvragen komen 
gestaag binnen, zelfs van buiten 
Gelderland. Een van de voorlichters 
geeft zelfs 2-3 keer per maand, bij 

een landelijk opleidingscentrum 
voor installatiebedrijven (OTIB in 
Woerden), voorlichting aan eigenaren 
en leidinggevenden van installatiebe-
drijven (gas, water en elektra). Dit  in 
het kader van langer zelfstandig thuis 
wonen door COPD patiënten.

Het is mogelijk dat één van onze 
publieksvoorlichters ook uw vereni-
ging, school of organisatie bezoekt. 
Voor meer informatie en het aanvra-
gen van een  gastles of presentatie  
kunt u contact opnemen met Jolanda 
Mengerink en/of Huub Piepers. 
Per email: contact@gelderland.long-
fonds.nl of telefonisch op 
nummer 036-5222372.
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Nieuw jasje Voorlichting door vrijwilligers

Hoe krijg je een artikel op de website?

Schrijf uw artikel in Word of als tekst in de 

mail. Een affi che, uitnodiging of aankon-

diging in PDF of foto’s kunnen net als het 

verslag in Word als bijlage worden toege-

voegd aan uw mail. Voor een video dat op 

You Tube staat aub de link toevoegen. 

U kunt de mail toesturen naar het email-

adres van de webbeheerder: 

 websitegelderland@longfonds.nl.
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De jongens en meisjes.
Bijna 40 kinderen met longpro-
blemen hebben in 2012 genoten in 
stadion De Vijverberg. De Werkgroep 
Doetinchem en Omstreken van het 
Longfonds heeft samen met De 
Graafschap en met medewerking 
van Sport-United sport en leren uit 
Doetinchem een leuk programma ver-
zorgd. Na een welkomstwoord kregen 
de jongens en meisjes een rondleiding 
door het stadion, ze bekeken o.a. de 
kleedkamers en de persruimte. Daarna 
werd er buiten, onder een stralend 
zonnetje, gesport met de spelers van 
De Graafschap. 

De ouders/verzorgers.
Ondertussen kregen de ouders/ver-
zorgers voorlichting, over het belang 
van bewegen bij kinderen met een 
longprobleem ,door Wilma Buesink 
Praktijkverpleegkundige astma / 
COPD /VCR uit Aalten en kinderfy-
siotherapeuten Annemarie Poos en 
Jacqueline Fielt van Kinderfysiothera-
pie uit Doetinchem. 
Toen de kinderen naar buiten gingen 
voor de diverse activiteiten met de 
spelers van De Graafschap, kregen de 
ouders/verzorgers de gelegenheid om 
met de gidsen Wim en Herman het 
stadion rond te gaan. 

De afsluiting.
Als afsluiting van het programma 
kwam iedereen in de Sponsor Lounge 
weer bij elkaar voor een kidsperscon-
ferentie. De spelers Ted van de Pavert 
en Jochem Jansen gaven antwoord op 
de vele vragen van de jonge bezoe-
kers. De leukste was toch wel de vraag 
of De Graafschap nog kampioen kan 
worden. Beide spelers antwoordden 
dat het dit seizoen waarschijnlijk niet 
meer gaat lukken. 

Op zaterdag 8 juni 2013 werd bij 
“Erve Kots” in Lievelde ( de Achter-
hoek) een gezellige lotgenotencon-
tactdag gehouden. Alles was prima 
geregeld. Het weer was prachtig, de 
groep mensen enthousiast en het 
programma zat goed in elkaar. 

Na de koffi e werd de groep in tweeën 
gesplitst. De ene groep ging samen 
met fysiotherapeut Sjoerd Sengers 
mee naar buiten om op het gras 
enkele spel- en beweegactiviteiten 
te doen. Naast de gewone spieren 
werden ook de lachspieren veelvuldig 
gebruikt.  Sjoerd Sengers liet de deel-
nemers vooral ervaren dat bewegen 
niet alleen goed maar ook heel 
gezellig kan zijn.

De andere groep ging luisteren en 
meezingen met de mond-
harmonicamuziek van Jan Mulleman. 
Hierbij werd ook uitleg gegeven 
over  de mondharmonicatherapie voor 
longpatiënten. Volgens Jan Mulleman 
kan iedereen leren mondharmonica te 
spelen en het voordeel is dat je gelijk 
spelenderwijs je ademhalings-
oefeningen doet. 

Na een wisseling van de groepen was 
er nog voldoende tijd over om het 
openluchtmuseum van Erve Kots te 
bezoeken, de kaasboerderij Weenink 
te bekijken of om zelf aan de slag te 
gaan met de mondharmonica. Dat je 
al snel een liedje kunt spelen op de 
mondharmonica was na een uur extra 
uitleg ook zeker te horen.

Als afsluiting  gingen we met 
z’n allen pannenkoeken eten. Hiervoor 
staat “Erve Kots” immers in de wijde 
omgeving om bekend. 

Het bijzondere van deze middag was 
dat we, mede door de sponsoring van 
verschillende bedrijven en de gratis 
medewerking van de aanwezige thera-
peuten, de kosten voor de aanwezigen 
zeer laag hebben kunnen houden. 
Het was al met al een zeer geslaagde 
middag

Kindermiddag bij voetbalvereniging de Graafschap

Lotgenotencontactdag bij “Erve Kots”.

fotograaf: Ger Neijenhuyzen

Bij hun vertrek kregen de kinderen nog een (mede dankzij diverse sponsors) goedgevulde ‘goodiebag’ mee. Verdere informatie over en voor kinderen met longproblemen is te vinden op de website: 
            www.astmakids.nl

Behandelcentrum Salem in Ermelo is onderdeel van de afdeling Revalidatie & Therapie van het ziekenhuis 
St Jansdal, Harderwijk. Binnen Salem worden er poliklinische, multidisciplinaire behandelingen gegeven. 
Patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling bij Salem zijn patiënten met complexe problemen, 
waarbij nauwgezette afstemming van de behandeling vereist is. Er is longrevalidatie voor volwassenen en 
kinderen, oncologische revalidatie voor volwassenen met kanker of herstellende van kanker en er zijn ook 
groepen voor kinderen met ernstig overgewicht (obesitas).

In november 2011 is het Longpunt geopend op Salem, sindsdien zijn we 
nauw betrokken bij de Longpunten. De longverpleegkundige is regel-
matig gespreksleider, de diëtiste heeft voorlichting gegeven en ook de 
fysiotherapeut en de bewegingstherapeut zijn gastsprekers geweest. 
Ook het komende jaar (2014) stelt het centrum het gebouw en andere 
faciliteiten ter beschikking en zullen de verschillende disciplines weer 
optreden als gastspreker.

www.stjansdal.nl/behandelcentrum-salem 

Longrevalidatie op het Universitair Centrum voor 
Chronische Ziekten (UCCZ) Dekkerswald
De longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het 
lichamelijk functioneren, het verminderen van klach-
ten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit 
van leven voor mensen met een chronische longziekte 
of mensen die een operatie hebben ondergaan van-
wege longkanker.

Naast het verbeteren van het lichamelijk functioneren, 
wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van 
inzicht in de aandoening en de bijbehorende klachten 
en beperkingen. Het doel is dat mensen beter leren 
omgaan met de aandoening en zodoende het dagelijks 
leven weer op kunnen pakken.

Aan de hand van de resultaten 
van lichamelijke vooron-
derzoeken en een 2-daagse 
assessment (=intake 
gesprekken) worden de 
behandeldoelen  opgesteld. 
Elke patiënt volgt een uniek 
revalidatietraject waarin 

wordt gewerkt aan deze behandeldoelen. Zo 
ontvangt elke patiënt zorg op maat van het revali-
datieteam, bestaande uit: longarts, verpleegkundig 
specialist, psycholoog, verpleegkundige, maatschap-
pelijk werker, fysiotherapeut, bewegingstherapeut, 
diëtist en creatief therapeut. 

Het team werkt interdisciplinair en in het revalida-
tieprogramma worden zowel groepsonderdelen als 
individuele onderdelen gepland.

Er zijn twee vormen van longre-
validatie: poliklinische longrevali-
datie en klinische longrevalidatie. 
De poliklinische longrevalidatie 
is drie middagen in de week en 
duurt gemiddeld tien weken. Bij de 
klinische longrevalidatie verblijven 
mensen op Dekkerswald van maan-
dag tot en met vrijdag, gemiddeld 
tien tot twaalf weken. 

Een verwijzing voor longrevalidatie gaat via uw huis-
arts of longarts. Reden voor verwijzing: ‘beter leren 
omgaan met de ziekte en richten op wat u allemaal 
wèl kunt’. 

Voor meer informatie: 
secretariaat van de longrevalidatie,  
(024) 68 59 530, of  www.uccz.nl.

Behandelcentrum Salem

Longfunctie afdeling Dekkerswald
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Het Longpunt is een inloopbijeen-
komst, niet alleen voor patiënten 
zelf, maar ook voor hun partner of 
mantelzorger. Het is heel laagdrem-
pelig en elke bijeenkomst is er een 
ander thema, dat besproken wordt. 

“Voor patiënten en hun omgeving 
is Longpunt de plek om ervaringen 
uit te wisselen, tips op te doen en 
zorgen te delen. 

Voor zorgverleners is Longpunt de 
plek waar zij patiënten in een groep 
ontmoeten en interactief kunnen 
informeren. Voor vrijwilligers is 
Longpunt de plek waar zij het leven 
van andere longpatiënten enorm 
helpen verbeteren.” 

In Gelderland zijn er zes verschil-
lende Longpunten actief. In het 
schema hiernaast ziet u waar ze zich 
bevinden. Welke onderwerpen er 
worden besproken en de aanvangs-
tijden hiervan kunt u vinden op 
onze website: 
www.gelderland.longfonds.nl

Als longpatiënt heb je veel 
aan je arts of de verpleegkun-
dige. Maar wat je van andere 
patiënten hoort, is minstens 
zo waardevol. Daarom is het 
Longfonds gestart met de 
organisatie van een Longpunt. 

A
rnhem

Longpunt de Achterhoek
Locatie Doetinchem
Slingeland Ziekenhuis (auditorium)
Kruisbergseweg 25, 7000 AD Doetinchem
longpuntdoetinchem@longfonds.nl
t] 06 - 156 518 85

Longpunt Apeldoorn
Het Kristal (in de wijk Zuidbroek)
Distelvlinderlaan 200, 7323 XB Apeldoorn
longpuntapeldoorn@longfonds.nl
t] 055 - 30 63 60 3

Longpunt de Achterhoek
Locatie Zutphen
Het Bornhof
Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen
longpuntzutphen@longfonds.nl
t] 033 - 43 41 240

Advieslijn
Bel voor informatie, advies en coaching met de Advieslijn. 
Bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur
t 0900 227 25 96 (€ 0,10 p.m.)
e advieslijn@longfonds.nl

Longpunt Rivierenland
longpuntrivierenland@longfonds.nl 
t] 06 - 443 072 05
www.facebook.com/longpunt.rivierenland
Locatie Culemborg
Wijkgemeente De Open Hof
Beethovenlaan 2, 4102 BM Culemborg

Longpunt Nijmegen
longpuntnijmegen@longfonds.nl
t] 024 - 397 55 47 
Locatie Dekkerswald
UCCZ Dekkerswald, 
ingang D, revalidatieafdeling
Nijmeegsebaan 31
6561 KE Groesbeek

Longpunt Nijmegen
longpuntnijmegen@longfonds.nl
t] 024 - 397 55 47
www.facebook.com/longpuntnijmegen
Locatie CWZ
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 (melden bij receptie)
Weg door Jonkerbos 100,
6532 SZ Nijmegen

Longpunt de Achterhoek
Locatie Winterswijk 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
(personeelsrestaurant)
Beatrixpark 1, 7100 GG Winterswijk
longpuntwinterswijk@longfonds.nl
t] 06 - 522 463 76

Longpunt Ede
Ziekenhuis Gelderse Vallei (auditorium)
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
longpuntede@longfonds.nl 
t] 06 - 336 371 64
www.facebook.com/longpunt.ede

Longpunt Noordwest Veluwe
noordwestveluwe@longfonds.nl
t] 0341 - 416 489
www.facebook.com/noordwestveluwe.longfonds
Locatie Harderwijk
Ziekenhuis St Jansdal (Dageraitzaal)
Weth. Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk

Longpunt Noordwest Veluwe
noordwestveluwe@longfonds.nl
t] 0341 - 416 489
www.facebook.com/noordwestveluwe.longfonds
Locatie Ermelo
Behandelcentrum Salem
Julianalaan 27, 3851 RA Ermelo

Longpunt Rivierenland
longpuntrivierenland@longfonds.nl 
t] 06 - 443 072 05
www.facebook.com/longpunt.rivierenland
Locatie Tiel
Wijkcentrum De Drumptse Hof 
De Balije 1,  4003 GA Tiel



Harderwijk/Ermelo
Dit LongPunt stond in het teken van 
adem en ontspanningstherapie. Hennie 
Brunsting, fysiotherapeute en Helene 
Elema, longverpleegkundige, beiden 
werkzaam in Behandelcentrum Salem 
namen de bezoekers mee in de wereld 
van ademen en ontspannen.

Na een korte inleiding door Hennie en 
een tweetal videoanimaties over longen 
en COPD kwamen de eerste vragen 
al. Zowel Hennie, als Helene, hebben 
gelijk alle vragen die gesteld werden 
beantwoord. En toen moest de middag 
nog beginnen. Dit is toch wel een teken 
dat de Longpunten in een behoefte 
voorzien.

Daarna volgde een duidelijke uitleg over 
‘ademen’.  Het lijkt zo vanzelfsprekend. 
Maar als Hennie uitlegt hoe je bewust je 
ademhaling kunt ervaren lijkt het toch 
niet meer zo vanzelfsprekend. Als je er 
op gaat letten dan lijkt het net alsof je er 
moeite voor moet doen, terwijl ademen 
automatisch gaat.

Een animatiefi lm laat zien wat er 
allemaal in het lichaam gebeurd 
tijdens de ademhaling.

Een oefening in ‘lekker zitten’ is voor 
veel mensen  toch wel nieuw. Er wordt 
op gelet of voeten, benen, heupen, 
armen, borstkast, nek, schouders op de 
juiste manier zijn geplaatst. 

Iedereen voelt nu hoe je kunt ademen 
in de ‘ideaalstand’. Al snel komt er een 
discussie, omdat niet iedereen  dit even 
gemakkelijk vindt. Duidelijk wordt dat 
als je bewust bent van je ademhaling op 
de momenten dat je geen last hebt van 
je longen,  je moet proberen dit gevoel 
op te zoeken op je slechtere  momenten. 
Als dat lukt heb je voor jezelf de beste 
houding gevonden.

Ook de oefening rust en ontspannen 
blijkt voor iedereen weer anders te 
worden ervaren. Evenals de oefening 
‘bekkenkantelen’. Hieruit blijkt weer 
dat iedere patiënt uniek is in zijn eigen 
doen en laten.  Door de oefeningen zelf 
thuis te doen en met de tips van Hennie 
en Helene kan iedereen zelf zijn/haar 
ideaalhouding zoeken, zowel staand, 

zittend en liggend. 
De belangrijkste les van deze bijeen-
komst is:

“De juiste houding is die houding waarin 
de ademhaling optimaal ervaren wordt 
en dat geeft rust en ontspanning”. 

Rust en ontspanning zorgen voor een 
makkelijkere ademhaling. Verder zijn 
nog vele vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt, onder andere over slaaphou-
dingen , hyperventilatie, disfunctioneel 
ademen, medicijnen enz. Genoeg vragen 
om nog vele Longpunten mee te vullen.

 

Ede
Op dinsdag 24 september 2013 organi-
seerde het Longpunt Ede een speciale 
themamiddag in samenwerking met de 
Longfi brosepatiëntenvereniging.
Deze samenwerking ontstond door de 
toegenomen aandacht van het Long-
fonds voor kleinere longziekten.

Longfi brose is een zeldzame, chronische 
ziekte van de longen. Door bindweef-
selvorming in het longweefsel komt er 
minder zuurstof in de bloedbaan. Dat 
leidt tot benauwdheidsklachten.
De bijeenkomst in Ede viel precies in de 
Internationale Longfi broseweek 2013. 

120 personen bezochten de bijeenkomst, 
zowel patiënten, hun partners als mede-
werkers uit de (thuis) zorg.
Prof. dr. Marjolein Drent gaf een college 
over wat Longfi brose is, wat de oorzaken 
zijn en welke vormen van longfi brose wel 
en welke helaas (nog) niet te behandelen 
zijn.

De Longfi brosepatiëntenvereniging 
reikte aan haar het nieuwe boekje 
‘Leven met longfi brose’ uit.
En er waren informatiestands van het 
Longfonds, een zuurstof leverancier en 
de Longfi brosepatiëntenvereniging.
Ondanks de ernst van de ziekte was er 
een ongedwongen sfeer.

Apeldoorn

Kwaliteit van leven met behulp van 
goede voeding en beweging

Op donderdag 19 september 2013 gingen 
de deuren van Het Kristel in Zuidbroek 
weer open voor het eerste Longpunt na 
de zomervakantie. De opkomst was zo 
goed, dat we er zelfs stoelen moesten 
bijzetten.
Het onderwerp is dit keer “Voeding en 
longziekten”. Dat 19 september de jaar-
lijkse “Dag van de diëtist” is, is helemaal 
toevallig. 
Onze gastspreker is diëtist Linda 
Roskam, zij is op meerdere locaties werk-
zaam in Apeldoorn en Deventer en heeft 
als aandachtsgebied ondervoeding.
Zij brengt een interessant verhaal, afge-
wisseld met leuke stellingen zodat het 
publiek lekker kan meedenken. Diverse 
onderwerpen komen aan de orde en 
worden in hun algemeenheid besproken. 
Voor echte adviezen is en blijft een 
persoonlijke aanpak noodzakelijk. Een 
dieet moet een langdurige verandering 
van het eetgedrag zijn gebaseerd op 
persoonlijke voorkeuren en persoonlijke 
mogelijkheden. 

Bij longziekten spelen een aantal 
factoren een rol:
• Men beweegt vaak minder
• Het lichaam heeft een hogere 
 verbranding, zelfs in rust
• Gebruik van medicatie
• Allergieën (vooral bij astma)

Het gewicht is belangrijk, maar minstens 
even belangrijk is de vetvrije massa (spie-
ren, vocht en organen). Bij longpatiënten 
is het zeker aan te raden om NOOIT 
onbegeleid een dieet te volgen, omdat 
een volwaardig dieet alles moet bevatten 
aan essentiële eiwitten en vetzuren/ 
mineralen en vitaminen/ juiste verdeling 
van verschillende koolhydraten.
Er komen ook allemaal tips voorbij: over 
het voorkomen van een droge mond, 
weinig eetlust, kortademigheid tijdens 
het eten en het voorkomen van slijm. 
Al met al weer een bijzonder interessante 
bijeenkomst, waarbij veel vragen konden 
worden gesteld en waarbij - ondanks de 
aanwezigheid van de diëtist   - de cake van 
Henny weer heerlijk smaakte.

Misschien ten overvloede: nog steeds 
heeft men (op advies van de arts) recht 
op hulp van een diëtist voor 3 uur per jaar 
uit het basispakket.

Longpunten, welke onderwerpen worden daar besproken
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Nijmegen
Bij Longpunt Nijmegen ging een bijeen-
komst over AIV (Adviezen, Informatie 
dn Voorlichting) en huisbezoeken. De 
voorlichting werd zeer helder en duidelijk 
gegeven  door twee medewerkers van de 
ZZG groep Nijmegen e.o. 

Ook de deelnemers waren zeer actief. 
Ze gaven zelf voorbeelden, stelde veel 
vragen (die duidelijk beantwoord wer-
den) en een deelnemer kwam zelfs met 
een goede tip die voor anderen ook een 
uitkomst kan zijn.  Zij gebruikt Japanse 
Heilpfl anzen öl, doet dit op een heel 
zacht sponsje en met een elastiekje om 
haar hand. Als ze ergens langs loopt waar 
gerookt wordt of parfum gebruikt wordt 
houd ze het sponsje voor de mond en 
ademt rustig door. Voor haar werkt het 
prima. De deelnemers waren erg enthou-
siast over deze tip en enkelen gaan het 
ook  zeker uitproberen. 

Wat de AIV en huisbezoeken globaal in-
houd is dat er (op verzoek van de patiënt, 
de huisarts of het ziekenhuis) iemand 
langskomt om te bekijken hoe de patiënt 
de medicijnen inneemt. Bijv. na een 
ziekenhuisopname kan bij thuiskomst de 
wijziging in medicatie heel verwarrend 

zijn. Een extra uitleg is dan zeer welkom.
Verder kunnen ze kijken of er aanpassin-
gen nodig zijn, zodat u met minder stress 
en meer gemak zelfstandig kan blijven 
wonen. Want minder stress zorgt voor 
minder longproblemen en dat resulteert 
in een betere levensomstandigheid. 
Monitoren hoe het met u gaat gebeurd 
ook. 

Hier een voorbeeld ervan: 
De thuishulp komt langs voor wond 
verzorging en merkt dat u heel benauwd 
ben. Dan vragen ze naar uw medicijnen 
en kijken of u wel en goed inhaleert en 
de medicijnen de juiste zijn. Zo krijgen 
ze inzicht op uw leven en kunnen ze in-
springen daar waar het even minder gaat. 
We hebben nog vele tips en voorbeelden 
voorbij horen komen. Het was een zeer 
geslaagde bijeenkomst en de deelnemers 
waren blij met de verstrekte informatie 
en duidelijke antwoorden.

“Als je zelf goed op de hoogte bent van je ziekte, 
dan ben je een goeie gesprekspartner 

voor je longarts”. 
Annemieke van Dort

Zwolle
Programma 2011-2012   14.00 tot 16.00 uur
22 september   Ziektebeeld longaandoeningen
27 oktober   Medicijnen
24 november  Inhaleren van medicijnen
26 januari  Bewegen
23 februari  Voeding
22 maart  Acceptatie 
26 april  Mantelzorg
24 mei Ergotherapie

Locatie
IJsselheem, locatie Nieuwe Haven, Burg. Vos de Waelstraat 1, Zwolle

Gratis deelname! 
Informatie: longpuntzwolle@astmafonds.nl of bel (0529) 43 06 78
www.overijssel.astmafonds.nl

Hardenberg
Programma 2011-2012   14.00 tot 16.00 uur
13 september   Ziektebeeld longaandoeningen (15.00 - 17.00 uur)
11 oktober  Medicijnen 
8 november  Inhaleren van medicijnen
10 januari  Bewegen 
14 februari  Voeding
13 maart  Acceptatie 
10 april  Mantelzorg
8 mei Ergotherapie

Locatie
De Heemse, Blanckvoortallee 2, Heemse (Hardenberg)
LET OP: 13 september: Röpcke Zweers Ziekenhuis, 
Jan Weitkamplaan 1, Hardenberg

Gratis deelname!
Informatie: longpunthardenberg@astmafonds.nl of bel (0523) 61 57 73
www.overijssel.astmafonds.nl

Enschede
Programma 2011-2012   14.00 tot 16.00 uur
20 september  Ziektebeeld longaandoeningen
18 oktober  Medicijnen
15 november  Inhaleren van medicijnen
17 januari Bewegen
21 februari  Voeding 
20 maart   Acceptatie
17 april  Mantelzorg 
15 mei Ergotherapie

Locatie
Prismare, Roombeek 176d, Enschede

Gratis deelname!
Informatie: longpuntenschede@astmafonds.nl of bel (053) 431 48 38.
www.overijssel.astmafonds.nl

‘Met een 
longziekte 
staat u 
niet 
alleen’

Ontmoet elkaar bij Longpunt. 
van het Astma Fonds in Overijssel

Longpunt. voor longpatiënten en hun omgeving

Longpunt.
Is de maandelijkse ontmoeting die het Astma Fonds 
organiseert voor longpatiënten, hun omgeving 
en zorgverleners.

Doetinchem
Voor u als patiënt en uw omgeving is een Longpunt de plek om 
ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. 
U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek 
gaan. 

Een van de thema’s  is het gebruik van geneesmiddelen. 
Effectiviteit van een behandeling hangt in grote mate af van 
kennis van de aandoening en begrip van de te gebruiken 
geneesmiddelen. Als dit niet in voldoende mate aanwezig is, 
zal de motivatie van de patiënt de geneesmiddelen op de juiste 
manier te gebruiken niet optimaal zijn. Dit is een gedeelde 
taak van de zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling 
van de longpatiënt. Het Longpunt kan in een belangrijke mate 
bijdragen de kennis van de longpatiënt te vergroten.

In het kader van de 2de 
bijeenkomst van het Long-
punt in Doetinchem hebben 
de apothekers Gert-Jan 
Leefl ang en Erik van der 
Meijs een presentatie op 25 
april 2013 voor ongeveer 70 
belangstellenden verzorgd. 
Gert-Jan Leefl ang gaf 
een presentatie over de 
kenmerken en de verschillen 

van en tussen astma en COPD, over de behandeling van deze 
verschillende aandoeningen en de rol van de apotheek bij de 
behandeling. Erik van der Meijs heeft in zijn presentatie verteld 
over de verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken 
en over het belang van een goede inhalatie-instructie.
Belangrijke aandachtspunten die deze middag zijn verteld:

De apotheek heeft een belangrijke rol bij de medicatiebege-
leiding.  Controle van de dosering, wisselwerking met andere 
geneesmiddelen en therapietrouw, met andere woorden neemt 
de patiënt inderdaad het geneesmiddel in volgens het voor-
schrift, zijn hierbij taken van de apotheek. De effectiviteit van 
de behandeling wordt bepaald door de inhalatietechniek. 
 Veel patiënten maken fouten bij het inhaleren. 
Gebruik van meerdere inhalatoren vergroot de kans op fouten. 
Een eenmalige instructie is zelden of nooit voldoende. Stoppen 
met roken heeft op elke leeftijd nog zin.

Tot slot:  De wisselwerking met de vele aanwezigen was 
goed. Er kwamen veel  vragen en het was duidelijk te merken 
dat we hier te maken hadden met een gemotiveerde groep 
longpatiënten. Voor de toekomst zou het geweldig zijn als we 
ook de minder gemotiveerde patiënten op deze bijeenkom-
sten krijgen. Dit zijn namelijk de mensen waar informatie het 
meeste effect zal kunnen hebben op het welbevinden . Schone 
taak voor het Longfonds en de zorgverleners die betrokken zijn 
bij de behandeling van deze patiënten.Erik van der Meijs

Hoe is de houding? = 
bepalend hoe je ademt. 

Waar voel je de ademhaling? 
Buik? Borst? Flanken?



Zorg rondom een patient Fijnstof en schone scholen
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Expert ja of nee?
Mensen met een longziekte worden door weten-
schappers en zorgverleners nog lang niet altijd gezien 
als experts. Jammer, want als ervaringsdeskundige 
kunnen zij juist veel betekenen. Zorg kan altijd beter. 
Het Longfonds zet zich daarvoor in.
Als het aan ons ligt, zijn longpatiënten voortaan een 
belangrijke gesprekspartner als het gaat om onder-
zoek, nieuwe richtlijnen voor longzorg en verzeke-
ringskwesties. Als patiënt weet u immers precies hoe 
het is om een longziekte te hebben en wat belangrijk 
is voor uw dagelijks leven. Maar als u dat niet kunt ver-
tellen of niet gehoord wordt, blijven wetenschappers 
en beleidsmakers in hun eigen beleving denken.

Wat doet het Longfonds?
Het Longfonds zorgt ervoor dat patiënten ruim zijn 
vertegenwoordigd bij vernieuwing en verbetering 
van de zorg. Ook moeten zij betrokken worden bij 
onderzoek. In alle projecten van het Longfonds zitten 
ervaringsdeskundige vrijwilligers. Ze praten mee 
over de te voeren strategie en vertegenwoordigen de 
bredere stem van de longpatiënten in Nederland. Zo 
verbeteren zij de kwaliteit van zorg.

Een concreet voorbeeld van zo’n vertegenwoordiger is 
Cor Kil uit Braamt. Hij heeft zelf sinds zes jaar COPD 
en besteed vanaf augustus 2011 veel tijd en energie 
aan het Longfonds in de provincie Gelderland.  Naast 
coördinator van een werkgroep en een Longpunt is 
hij publieksvoorlichter en behartigt hij de belangen 
van de longpatiënten in Gelderland. Zo is hij actief bij 
verschillende beleidsadviesraden, Platform Chronisch 
Zieken en COPD ketenzorg in Doetinchem en omge-
ving. Hierin kan hij, als ervaringsdeskundige,  namens 
het Longfonds punten aandragen die van belang zijn 
voor de longpatiënt.

Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen laten 
hem niet onberoerd. Cor gaat nu als lobbyist van het 
Longfonds de partijen langs om de strijd tegen long-
ziekte op de agenda te krijgen. Namens de longpati-
enten vraagt hij steun om roken op schoolpleinen te 
verbieden en om effectieve maatregelen voor gezonde 
lucht. Voor Cor Kil is het heel belangrijk dat iemand, 
die weet wat het betekent om een longaandoening 
te hebben, opkomt voor de belangen van andere 
longpatiënten. 

 

Naast Cor is ook Riet van de Vegt uit Harderwijk actief 
als belangenbehartiger, maar dan in de omgeving van 
Harderwijk. 
U begrijpt dat het onmogelijk is voor deze twee perso-
nen om in heel Gelderland bij alle beleidsadviesraden, 
COPD ketenzorgoverleg en gemeentes de belangen 
van de longpatiënt te behartigen. Daarom kan het 
Longfonds uw hulp goed gebruiken. Word bijvoor-
beeld ook vrijwilliger in de groep die meepraat over 
wetenschappelijk onderzoek, regelgeving of zorg-
vernieuwing! Op die manier bent u actief bezig met 
een betere kwaliteit van zorg en komt u op voor alle 
andere mensen met een chronische longziekte. 

U kunt zich aanmelden bij de verenigingsconsulent 
van Gelderland : Marcel Bos, marcelbos@longfonds.nl 
of tel:033-4341240

2014 gemeenteraadsverkiezingen. 
Het Longfonds wil longziekten de wereld uit krijgen 
en juist de gemeente kan daar lokaal bij helpen. 
Bijvoorbeeld door te werken aan gezonde schoolklas-
sen,  rookvrije schoolpleinen en aan gezonde buiten-
lucht. Vrijwillige lobbyisten zetten zich in om  onze 
standpunten te delen met lokale politieke partijen 
zodat straks in de verkiezingsprogramma’s te lezen 
staat of politici ons pleidooi ter harte nemen.

Inspiratie uit Rozendaal (Gld)
Luchtvervuiling uit verkeer kan zeker bij kwetsbare 
groepen, longziekten als astma veroorzaken. De ge-
meente kan helpen de lucht gezonder te maken door 
uitstoot tegen te gaan, vooral de echt ziekmakende 
deeltjes zoals roet en ultrafijnstof. Om die reden willen 
we ook dat nieuwe scholen en en kinderdagverblij-
ven niet binnen 300 meter van een snelweg en 50 

meter van een andere drukke weg worden gebouwd, 
ongeacht de luchtkwaliteit. In Gelderland inspireert 
de gemeente Rozendaal met de keuze om, na gerichte 
metingen aan ultrafijnstof en roet én protesten van 
ouders en Longfonds, een school niet te bouwen langs 
een snelweg. Burgers in Gelderland dragen bij aan 
fijnstofmeting 

iSPEX
Met de nieuwe “iSPEX” campagne kon iedere burger 
met een iPhone zelf op een makkelijke manier fijnstof 
meten in de lucht en bijdragen aan wetenschappelijk 
onderzoek.  Met iSPEX meten we niet alleen hoeveel 
fijnstof er in de lucht zit, maar ook hoe groot de deel-
tjes zijn en wat de samenstelling is. Zo krijgen we een 
beter beeld van de echt schadelijke deeltjes. Dit zijn de 
kleine roetdeeltjes die vooral door het verkeer worden 
uitgestoten. Ook in Gelderland is actief gemeten!
Rookvrije schoolpleinen in Nijmegen, Arnhem en 
Kesteren

Roken is de grootste bedreiging voor gezonde longen. 
Meer dan driekwart van de rokers begint voor hun 19e, 
meestal op het schoolterrein. Zien roken, doet roken. 
Wie als tiener niet begint met roken, behaalt direct 
grote gezondheidswinst voor een heel leven. Slechts 1 
op de 4 scholen uit het voortgezet onderwijs in Neder-
land heeft een rookvrij schoolterrein. Dat moeten er 
meer worden, vindt het Longfonds! 

Goed nieuws: 
het Stedelijk Gymnasium in Arnhem, het Montessori 
College in Nijmegen en het VMBO Groen Kesteren 
in Kesteren vanaf aanvang schooljaar 2013-2014 zijn 
overgegaan naar een rookvrij schoolterrein. 

Veel meer scholen moeten dat voorbeeld volgen. Het 
Longfonds reikt scholen alles aan dat nodig is voor 
een rookvrij schoolterrein.  Samen met gemeenten en 
GGD’en kunnen scholen samen het verschil maken, 
juist onder schooljeugd. 

Voor het Longfonds in Gelderland is Cor Kil uit Braamt 
lobbyist voor deze onderwerpen. 
Wilt u contact of meer informatie? 
Mail dan naar contact@gelderland.longfonds.nl 

Belangenbehartiging Wat je inademt, komt diep in je longen

Ongeveer 10 jaar 
geleden is in het verzorgingsgebied van 
het Slingeland ziekenhuis  in Doetinchem
bij de fysiotherapeuten en de oefentherapeuten, die zich 
allen individueel bezig hielden met de behandeling van 
longpatiënten het idee ontstaan dat samenwerking en 
samen een  begeleidingsprogramma ontwikkelen voor 
COPD-patiënten, dat in alle aangesloten praktijken op 
eenzelfde wijze uitgevoerd zou worden,  een geweldige 
vooruitgang in de behandeling van deze doelgroep zou 
betekenen.
Er is  door verschillende fysio- en oefentherapeuten in 
onze regio hard gewerkt aan de ontwikkeling van een  
beweegprogramma dat bij alle bij SPEC aangesloten prak-
tijken op dezelfde wijze uitgevoerd wordt. 
De samenwerking tussen de verschillende praktijken is 
sinds enkele jaren een feit, waardoor de patiënt/ cliënt, 
de zekerheid geboden krijgt  dat hij of zij bij iedere “SPEC-
praktijk” de beste zorg op longgebied kan verwachten.
Er wordt met kleine groepjes patiënten, maximaal 10 per-
sonen, geoefend, waardoor er veelal een zeer vertrouwe-
lijke sfeer ontstaat en er vaak contacten tussen cliënten 
ontstaan die van blijvende aard zijn.
Vanuit de verschillend praktijken is er  regelmatig contact 
met de longarts, de huisarts en de longverpleegkundige. 
Er wordt ook, indien nodig, samengewerkt met diëtist, lo-
gopedist en psychosomatisch fysiotherapeut.

Vaak horen we van de patiënten dat ze veel baat hebben 
bij deze vorm van ondersteuning en dat zij, als ze moeten 
verzuimen, de begeleiding en de contacten met elkaar  
missen en duidelijk achteruitgang ondervinden. 
Voor informatie over deze vorm van begeleiding kunt u  
contact opnemen met een van de hieronder genoemde  
praktijken.

Dinxperlo en Sinderen:
Fysiotherapie Wynia & Tannemaat, tel.: 0315-651375/617660

Doesburg: PlusFit, tel.: 0881-505051

Doetinchem: 
Fysiotherapiepraktijk Willink-Wassink, 
tel.: 0314-366823/330200

‘s- Heerenberg: 
Oefentherapie Montferland, tel.: 0314-661015

Silvolde: Therapeutencollectief Silvolde, tel.: 0315-341997

Terborg: Azora, locatie Antonia, tel.: 0315-338260

Ulft: Fysiotherapiepraktijk Stok, tel.: 0315-681126

Varsseveld:
Therapeutisch Centrum Christ & Christ, tel.: 0315-230100

Wehl: Fysiotherapie Wehl-Beek,tel.: 0314-681858



CollecteVrijwilliger?
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U kunt opkomen voor mensen met een ongeneeslijke 
longziekte, als vrijwilliger bij het Longfonds. In dit 
informatieboekje heeft u kunnen lezen dat er in 
Gelderland door de vrijwilligers van het Longfonds 
veel wordt gedaan. Zonder deze vrijwilligers kunnen 
er geen lotgenotencontactdagen, kindermiddagen 
voor astma patiënten of Longpunten worden gehou-
den en geen voorlichting worden gegeven op scholen 
en EHBO verenigingen.
Ook uw belangen als longpatiënt zouden onvoldoende 
kunnen worden behartigd. 

We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
Elk talent telt. Geef aan wat u leuk vindt. Of het gaat 
om te helpen bij een Longpunt, mee te helpen in een 
werkgroep, mee te denken bij de rayoncommissie of 
te helpen tijdens de collecteweek, het maakt niet uit. 

Meldt u aan of vraag om meer informatie bij 
Jolanda Mengerink - contact@gelderland.longfonds.nl 
of bij Marcel Bos - marcelbos@longfonds.nl of tel 
033-4341240

achterhoek 
inhalator 
ademen 
longbrigade 
advieslijn 
longfonds 
astma 
longpunten 
benauwd 
lotgenoot 
betuwe 
onderzoek 
cf   (van cystic fibrose) 
rayons 
collecte 
slijm 
copd 
srg 
diskus 
veluwe 
fijnstof 
voorlichting 
gelderland 
website 
hoesten 
werkgroep

Na het wegstrepen van de woorden aan de linkerzijde blijft er een zes-letterwoord over.
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Puzzel

Elk jaar in mei wordt er in het hele land voor het 
Longfonds gecollecteerd. De collecte is een van de 
belangrijkste inkomstenbronnen van het Longfonds. 
Dankzij de collecte kan het Longfonds haar dromen 
verwezenlijken: voorkomen dat kinderen astma krij-
gen, een betere behandeling voor mensen met ernstig 
astma en beschadigd longweefsel van mensen met 
COPD herstellen.

De collecte wordt landelijk georganiseerd door bijna 
4000 vrijwilligers, de collecteorganisatoren. Ongeveer 
600 van deze organisatoren wonen in Gelderland. Zij 
werken in de periode van begin april tot half mei en-
kele uren per week aan de collecte voor het Longfonds.

Een organisator heeft meestal één collectewijk onder 
de hoede en vraagt ieder jaar aan de collectanten of zij 
zich weer in kunnen zetten voor het Longfonds. Als er 
een collectant uitvalt, probeert de organisator iemand 
anders bereid te vinden om te gaan collecteren. 

Vervolgens zorgt de collecteorganisator dat de 
collectanten tijdig hun collectebus krijgen met de 
informatie in welke straten zij mogen collecteren. Na 
afloop van de collecteweek zamelt de organisator de 
bussen weer in en telt en stort de opbrengst. 
Natuurlijk laat de organisator aan het Longfonds 
weten hoeveel er is opgehaald.
Bijna alle collecteorganisatoren hebben in hun wijk 
ruimte om meer collectanten in te zetten en daarmee 
meer geld op te halen voor het Longfonds. Helpt u 
mee om extra collectanten te vinden? 

Iedereen die zich opgeeft als collectant, zal een tijdje 
voor de collecte worden benaderd door de organisator 
uit de eigen buurt om afspraken te maken over de stra-
ten waar gecollecteerd kan worden. In de collecteweek 
kun je als collectant zelf bepalen wanneer je op pad 
gaat. De beste tijd om te gaan collecteren is vaak aan 
het eind van de middag en begin van de avond. Na de 
collecteweek neemt de collectant de bus mee naar de 
organisator om samen te tellen wat de opbrengst is 
geworden. De organisator zorgt vervolgens dat al het 
geld bij de bank wordt gestort.

Zoals Michael Rutgers het formuleert: 
Er zijn wel 50.000 goede redenen om te collecteren 
voor het Longfonds. Voor je broer, klasgenootje of 
collega met een longziekte. Voor je kleinkinderen, 
van wie je wilt dat hun longen gezond blijven. Voor je 
tienerdochter, die hopelijk niet begint met roken. Voor 
je vader, die hoopte op een betere behandeling van zijn 
ziekte.

Opgeven als collectant kan via 
www.longfonds.nl/collecte of door te bellen 
naar (0800) 23 45 777. 

 
 Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Longfonds
t.a.v. SRG puzzel 
Antwoordnummer 305
3800 VB Amersfoort

3x 
Iris bon

t.w.v. 
€25,-

Oplossing opsturen
voor 1 juli 2014 naar:

Een rol spelen als vrijwilliger? De collecte voor het Longfonds

Dat kan door familie,  vrienden en bekenden te 
vragen of zij zich in de collecteweek 
van 5 t/m 10 mei 2014 willen inzetten als collectant. 


