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Zonder rook recreëren in Gelderland  
 
De provincie Gelderland is dankzij de vele bossen en uitgestrekte heidevelden een  
wandel- en fietsprovincie bij uitstek. Ook het rivierengebied kent vele wandel- en  
fietsroutes. Kortom: Gelderland levert je mooie streken. 
  
Veel mensen met een longziekte genieten in Gelderland van 
hun vakantie op een van de vele campings of vakantiepar-
ken.  
Maar ook in Gelderland met zijn schone lucht worden long-
patiënten vaak benauwd. 
Bij wat kille avonden wordt al snel een vuurkorf aangesto-
ken of de open haard in het vakantiehuisje. Gezellig rond 
het open vuur, maar vooral niet in de rook. Die rook trekt 
wel door de camping of het park. Als je geluk hebt zit je bovenwinds en als je pech hebt zit 
je er vol in. Met alle gevolgen van dien. 
  

Gelukkig worden op veel campings in verband met de 
brandveiligheid geen open vuren meer toegestaan. Ook 
gaan steeds meer vakantieparken, onder andere Landal, 
hun parken houtrookvrij maken.  
Sommige parken gaan nog verder. Die bieden met oudjaar 
ook vuurwerkvrije vakantiewoningen aan. Een uitkomst 
voor longpatiënten. 
Echter: die vuurwerkvrije parken zijn niet altijd ook hout-
rookvrij.  

Wij willen graag een lijst samenstellen van dit soort campings en parken en deze delen op 
onze website. 
 
Hebt u (goede) ervaring met een camping of park in Gelderland, laat ons dat weten.  
Naam en adres van de locatie, houtrook- en/of vuurwerkvrij, enz. 
 

Gezonde longen van levensbelang 
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Vrijwilliger werkt mee 

Nieuwe richtlijn voor levensloopbestendige woninginstallaties 

 

ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet de bouwkolom van technische 

kennis over installaties. Met die kennis versterkt ISSO de installatietechniek, bevordert de 

eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.  

In 2015 is ISSO gestart met het samenstellen van de standaard voor levensloopgeschikt 

wonen. Dit in opdracht van UNETO-VNI, KIEN en OTIB. 

Omdat ISSO samen met diverse andere technische partners de bewoners centraal wilde 

stellen, is gezocht naar inbreng van die bewoners. Er werden partners gevonden bij Stich-

ting Alzheimer, Bartimeus, Ergotherapie Nederland en Longfonds. Dit naast de diverse 

gebruikers zoals VNG, woningcorporaties, installatiebedrijven enz. 

  

Niet alleen met de bewoners maar ook met de mantelzorgers en verzorgers moest reke-

ning worden gehouden. Er werd niet alleen naar de woningen gekeken maar ook naar de 

openbare ruimten en entrees.  

Omdat het Longfonds zelf niet de kennis en ervaring heeft om hier actief in te participe-

ren, werd binnen hun vrijwilligersnetwerk gezocht naar iemand die hieraan kon bijdragen. 

Iemand die zowel ervaringsdeskundig was als kennis had van installatiemogelijkheden. Die 

persoon werd gevonden. 

  

Er moesten ‘personas’ worden vastgesteld. Dit zijn fictieve 

bewoners die niet de gemiddelde patiënt zijn maar wel re-

presentatief voor, in dit geval, een COPD-patiënt. Daarna 

volgde de uitwerking per woonruimte, verdeeld in patiënt, 

mantelzorger en verzorgende. Idem voor de diverse  

openbare ruimten en entrees.  

Hel doel hierbij was eigenlijk niet de technische oplossing. 

Het doel was dat juist zorgafhankelijke personen optimaal 

gefaciliteerd worden in hun bezigheden met behulp van  

woningaanpassingen.  

Het resultaat is samengevat in de uitgaven van ISSO.  

Deze unieke samenwerking heeft geleid tot een nieuwe standaard voor het levensloopge-

schikt maken van woningen. 
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Werkgroep publieksvoorlichting 

 

De werkgroep publieksvoorlichting gaat uitbreiden 

  

De werkgroep publieksvoorlichting gaat naast voorlichting ook ondersteuning bij school-

projecten aanbieden. 

Sinds 2012 is de werkgroep publieksvoorlichting van het Longfonds actief in Gelderland en 

vanaf 2014 ook in Utrecht. 

De voorlichters geven op verzoek voor-

lichting aan groepen mensen, meestal 

geen longpatiënten. Het zijn o.a. EHBO-, 

welzijns- en beroepsverenigingen, stich-

tingen, mbo, - vmbo- en hogescholen, 

apotheken, vrouwenverenigingen, sport-

verenigingen en ouderenverenigingen 

zoals KBO, PCOB en SWOZ.  

De voorlichting die gegeven wordt kan 

gaan over astma, COPD, bijzondere long-

ziekten, het Longfonds of een combina-

tie van deze onderwerpen.  

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep ook diverse schoolprojecten ondersteund.  

Bij een stichting die technische bijscholing organiseert, maken de cursisten in theorie en 

praktijk kennis met de leefwereld van COPD-patiënten. 

Bij een mbo-school zijn de leerlingen ondersteund met het maken van een glossy, die als 

thema 'Voorjaar' had. Een onderdeel daarvan was ‘Astma en allergieën’. 

In het voorjaar van 2016 was er ook een ondersteuning bij een technasium van een scho-

lengemeenschap. De leerlingen moesten een spel ontwikkelen voor kinderen van 6 tot 16 

jaar die te horen hebben gekregen dat ze astma hebben. Met dit spel kunnen kinderen en 

hun ouders kennis opdoen over astma. 

De werkgroep publieksvoorlichting wil dit soort projecten vaker gaan ondersteunen met 

hun kennis en ervaring. 

Wilt u meer weten? 

Neem dan contact op met publieksvoorlichting@gelderland.longfonds.nl  of telefonisch 

met nummer 0365222372. 
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Werkgroep Doetinchem 
 
 
Cor Kil Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
  
Cor Kil, zeer actieve vrijwilliger bij o.a. het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond,  
Humanitas, meerdere patiëntenverenigingen waaronder het Longfonds, Zorgbelang en 
cliëntenraden (zie voor een uitgebreide opsomming van zijn vele vrijwilligerstaken  
http://gelderland.longfonds.nl/actueel/nieuws), ontving op 26 april 2016 uit handen van 
burgemeester Ina Leppink–Schuitema van de gemeente Montferland de versierselen  
behorende bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Uiteraard wilden wij graag van Cor weten hoe hij dit heeft ervaren. Hij vertelde ons het 
volgende: 
Mijn vrouw Marcelle en ik waren uitgenodigd om zogenaamd aanwezig te zijn bij de uit-
reiking van een lintje aan een collega van mij. Toen we ons ruim van tevoren meldden,  
werden we meegenomen naar een kamer op de bovenverdieping, zonder ramen. Ik wilde 
informeren wie er nog meer uitgenodigd waren maar ik kon niks vragen want Marcelle en 
de ambtenaar waren druk aan het praten. Ik had echt niet in de gaten dat IK de decoran-
dus was.  
 
Om 11 uur werden we naar beneden bege-
leid en pas toen we de zaal binnenstapten 
en ik al die bekenden zag zitten, kreeg ik 
door dat ik onderscheiden zou worden. Ik 
moet zeggen dat het moment dat ik al die 
mensen in de zaal zag zitten voor mij zeer 
imponerend was. Het voltallige college was 
aanwezig omdat ook de wethouders het 
extra bijzonder vinden als er iemand wordt 
onderscheiden als ridder. De onderscheiding 
vind ik de erkenning én beloning voor het 
vrijwilligerswerk dat ik sinds 1967 voor heel 
veel verschillende organisaties heb gedaan. 
 
                  Marcella, Cor en burgemeester Ina Leppink 

Ik heb zoveel bijzondere felicitaties mogen        
ontvangen. Een van de laatste reacties vond ik wel heel erg mooi. Die was geheel in dicht-
vorm van Leen van der Heiden, voorzitter van de Sociale Raad van de Gemeente Doetin-
chem. En gisteren tijdens een vergadering van het overleg Zorgpad COPD in ziekenhuis 
Rijnstate besteedde de voorzitter ook aandacht aan mijn onderscheiding en kreeg ik van 
de aanwezigen een luid applaus. Ook heb ik veel reacties en attenties van de directeuren 
van vrijwilligersorganisaties als het Longfonds, NPCF en Ieder(in) ontvangen.  

http://gelderland.longfonds.nl/actueel/nieuws
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Ik kreeg felicitaties vanuit vakantieadressen als Memphis en de Caraïben. Heel bijzonder 
waren de felicitaties van de voorzitters van de Internationale Korfbal Federatie en van het 
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. De laatste heeft mij tevens uitgenodigd om op  
11 juni bij het Nederlands Kampioenschap aanwezig te zijn.  
 
Ik heb ook een uitnodiging ontvangen om lid te worden van de Koninklijke Vereniging van 
Leden der Nederlandse Ridderorde, een charitatieve vereniging. Ik zal zeker lid worden. Ik 
ben heel vereerd en trots dat ik deze onderscheiding heb ontvangen en ik zal bij speciale 
gelegenheden het draaginsigne zeker met verve dragen. 
 
 
Werkgroep Achterhoek  

 

Iets over zuurstof schrijven is mij gevraagd 

Ik was vaak benauwd en 10 meter lopen was heel ver. Vaak stond ik dan te puffen en te 
hijgen. 

Vanaf mijn 45e, twaalf jaar geleden, heb ik COPD. Bij revalidatie kreeg ik extra zuurstof 
omdat de waarde minimaal was en mijn gewicht was afgenomen. 

Door de juiste hoeveelheid zuurstof kon ik weer conditie opbouwen en leren er mee om 
te gaan. Vooral het accepteren en laten zien dat je extra zuurstof hebt was erg moeilijk. 

Als je zit, denk je dat je de hele wereld aankunt maar kom je overeind dan is het ‘wat heb 
ik  het benauwd’. Voor praten, lopen, wassen, douchen en iets doen heb ik het al nodig. 
Vooral bij het sporten heb ik de extra zuurstof nodig. In de zomer moet je opbouwen en in 
de winter gaat je conditie door ontstekingen en kou weer 
achteruit. Je bent dan voor alles gevoeliger. 

De saturatiewaarde bij het sporten mag ook niet te laag 
zijn. Soms voel je dit, je weet dan dat je rust moet nemen. 
Mensen die niet weten hoe het voelt, moeten eens door 
een rietje ademhalen dan ervaren ze wat het is. 

Het leven zonder extra zuurstof kan ik mij niet indenken. Ik 
heb het thuis en kan me nu ook vrij bewegen en iets doen. 
Mondharmonica spelen zonder extra zuurstof kan ik me niet voorstellen. 

Ik zit nu bij het cliëntenplatform van Westfalen en bij het Longfonds om wat te organise-
ren voor lotgenoten met longproblemen en bij bijeenkomsten van het Longpunt.  

Zo kun je zien dat ik toch nog wel weer een beetje actief ben. 

Gelukkig dat er zuurstof is. 

André Waenink 
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Werkgroep Zutphen  
 
Hoe ik mijn pijp verloor. 
 
Het is op een avond dat ik terug ga van de avondschool in Amsterdam naar huis in Amers-
foort. De pijp ligt al klaar in de auto op de geopende asbak, gestopt en wel met Amphora 
pijptabak, original blend. In Amsterdam zelf vind ik het te lastig om een pijp vast te hou-
den en het verkeer in de gaten te houden. Ik rij het Amstel station voorbij, richting Die-
men. Op de autoweg aangekomen is het eerste wat ik doe, mijn pijp aansteken. 
 
Nu, bijna elf uur in de avond is het rustig op de weg. Aansteker in de hand, pijp in de 
mond en zuigen om de rook binnen te laten. Oeps wat is 
er nu, de pijp valt uit mijn mond, volop vuur verspreidend 
over de zitting van de autostoel en de vloer. Ik haast mij-
zelf om de zitting en de vloer vuurvrij te maken. Een mo-
ment later kijk ik op weer op de weg en ik zie dat ik niet 
meer haaks op de weg rij en zeer binnenkort met de lin-
kervangrail kennis ga maken. Een geweldige ruk aan het 
stuur voorkomt de knal. Echter de zwieper die ik dan 
maak zorgt ervoor dat de rechtervangrail nu ook akelig 
dichtbij komt. Opnieuw een ruk aan het stuur. Trillend 
parkeer ik de auto op de vluchtstrook om even bij te komen. Zoals ik al zei het was een 
rustige avond anders zou de kans om tegen een andere auto aan te rijden vrijwel 100 % 
zijn geweest. 
 
Na deze ervaring heb ik nooit meer in een auto gerookt. Mijn gezin was er blij mee. Ik wist 
dus al dat pijproken in de auto gezien het slalommen ‘niet ok’ is. Maar het heeft toch nog 
negen jaar geduurd voordat ik tot het besef kwam dat roken schade aan de longen en/of  
longkanker kan veroorzaken, waardoor ik de uiteindelijk stopte met pijproken. Weer ne-
gen jaar later kreeg ik de diagnose COPD (longemfyseem- gold2). Sinds kort ben ik vrijwil-
liger bij het longpunt Zutphen. 
 
Hans Klinge 
 
 
 
 

Pijproken kan je doen zonder te inhaleren. Helaas maakt dit het niet minder 

ongezond. De rook die je uitademt adem je weer in. Je bent een meeroker van 

jezelf. 

Ook krijg je meer en warmere rook in de mond met alle schadelijke gevolgen 

daarvan. 

In de jaren 70 werd veel pijp gerookt met geurige tabak. Carameltabak was 

bij veel mensen favoriet . 

Veel mensen vonden dit lekker ‘ruiken’ en gingen dan ook graag in de rook 

zitten. 
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Werkgroep Apeldoorn 

 

Tai Chi Tao 
 
Tai Chi Tao is een gezondheids-, bewegings- en energieleer ontwikkeld door de Nederlan-

der Jan Kraak op basis van duizenden jaren oude Chinese gezondheidsoefeningen. Al eeu-

wen geleden deed men oefeningen voor de gezondheid en een langer leven. Men keek 

hierbij ook naar de natuur en vertaalde dit in rustige vloeiende bewegingen die helpen de 

aandacht bij de beweging te houden, die ontspannend werken en de ademhaling verdie-

pen.   

Chi is de levensenergie die via meridianen door ons lichaam stroomt. Er kunnen blokkades 

zijn waardoor de energie niet goed stroomt en er lichamelijke of geestelijke problemen 

kunnen ontstaan. Chi is overal in en om ons heen, we staan er continu mee in verbinding. 

Je kunt de Chi niet zien maar wel voelen. Met de Tai Chi Tao-oefeningen gaat de energie 

weer stromen en kunnen blokkades opgeheven worden. 

  

Alles wat er is wordt ingedeeld in vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal. 

In de natuur is alles in beweging, is in verandering, verloopt in een cyclus, kijk maar naar 

de seizoenen. Alle organen zijn ingedeeld bij de elementen. Maar ook heeft elk element 

zijn eigen seizoen, levensfase, kleur, smaak, zintuig, emoties. De verschillende elementen 

beïnvloeden elkaar, dus je kunt niet zo makkelijk een oorzaak aanwijzen van een pro-

bleem.  

De Tai Chi Tao-oefeningen werken in op de diverse elementen en hun organen, maar ook 

op de gewrichten en spieren.  

  

Tai Chi Tao kan waardevol zijn voor longpatiënten om verschillende redenen: 

De oefeningen worden langzaam uitgevoerd. 

De oefeningen werken ontspannend, waardoor verkrampingen en energieblokkades  

opgeheven kunnen worden. 

De oefeningen werken direct of indirect, bewust of onbewust op de ademhaling en  

de longen. 

De oefeningen kunnen ook zittend gedaan worden. 

  

Voor meer info: Ursula Bouwmeester 055-5217617 info@injeelement.net  
www.injeelement.net 

mailto:info@injeelement.net
http://www.injeelement.net
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Longpunten juli tot en met december 2016 

 
In dit overzicht staan alleen de Longpunten die na het verschijnen van dit informatie-
bulletin daadwerkelijk worden georganiseerd. 
 
Apeldoorn 

20 september  Vragen aan de longarts  

18 oktober   Fysiotherapie en bewegen  

15 november   Het gebruik van longmedicijnen  

20 december   Bijeenkomst in kerstsfeer 

 
Culemborg 
2 november  Bewegen en ontspanning: een actieve middag   
 
Doetinchem 
25 augustus  ‘Zorg op afstand’ en ‘Bewegen & voeding’  
27 oktober  Nederland verandert, de zorg verandert mee   
  
Groesbeek 
16 september  zuurstof 
18 november  Hoe ga je in gesprek met hulpverleners?  
 
Nijkerk 
25 oktober         Zelf management, en waar is de dokter? 

Nijmegen 
21 oktober  Logopedie en ademhaling   
16 december  Huisartsenzorg en begeleiding door praktijkondersteuner  
 
Westervoort 
21 september Hoe behoud ik de kwaliteit in mijn relatie?  
16 november Verrassingsprogramma i.v.m. wereld COPD-dag  

 
Tiel 
7 oktober  Bewegen en ontspanning: een actieve middag   
 
Winterswijk 
22 september  Saneren en een gezonde woonomgeving bij luchtwegklachten  
17 november  Neusklachten bij longziekten   
  
Zutphen 
14 september  Ontspannen ademhalen en bewegen, met logopedie 
14 december  Wat eten we met kerst?  
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 Werkgroep Ede 

 
 
Jan van de Pijpekamp 
 

Vanaf mijn kindertijd heb ik getekend, soms cartoons, maar nooit 
beroepsmatig. Op latere leeftijd ben ik gaan schilderen in een realis-
tisch-humoristische stijl. Inmiddels heb ik een opzet voor een boekje 
met cartoons samengesteld. Dit boekje is langzaamaan ontstaan 
nadat bij mij COPD vastgesteld werd.  

In het begin werd ik er nauwelijks door gehinderd. Dan komt het moment dat je echt be-
perkt wordt, je niet meer kunt schilderen en je je realiseert dat je een handicap hebt waar 
je niet langer omheen kunt. 

Een verblijf van drie maanden in revalidatiecentrum Dekkerswald hielp om mijn COPD te 
accepteren en mijn levensstijl erop aan te passen. ‘Rustig aan’ en ‘temporiseren’ waren 
gevleugelde uitdrukkingen.  

Ik ging cartoons maken van situaties waar ik ineens mee te maken kreeg. Dat heeft ook 
erg geholpen mijn eigen situatie te relativeren. De cartoons hadden ook een positief effect 
op andere patiënten. Het zorgde bij hen, naast afleiding, ook voor herkenning en een 
glimlach, iets waar ik ook weer blij van werd. 
 
In de hoop dit effect bij meer mensen met een handicap te bereiken heb ik dit boekje niet 
beperkt tot COPD maar het gaat ook over aanverwante zaken als ziekenhuis en fitness.  

De digitale steun in kleur en opmaak van Carla, www.lichtuitvorm.nl is daarbij de finishing 
touch geweest. 

Alle cartoons zijn terug te vinden op de facebookpagina ‘Humor met een handicap’, de 
community pagina over COPD. https://www.facebook.com/humormeteenhandicap/ 

 
 

 

 

 

 

 

                                    

                                      

http://www.lichtuitvorm.nl
https://www.facebook.com/humormeteenhandicap/
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Werkgroep Participatie 

 
Uw mening telt! 

Liefst 384 leden van het Longfonds hebben onze enquête ingevuld over ervaringskennis 
en ervaringsdeskundigheid, één van de speerpunten van het Longfonds. Dat is een res-
pons van 17,5%. In één woord geweldig. Dank u wel. 
 
Waarom deze enquête? 
Patiënten en hun naasten kijken met een andere blik naar de zorgverlening en het over-
heidsbeleid dan de werkers in die sectoren. En zij hebben een unieke toegevoegde waar-
de met de inbreng van hun eigen ervaringskennis- en deskundigheid. Op deze manier krij-
gen zij de mogelijkheid om bij te dragen aan verbeteringen en op te komen voor de belan-
gen van longpatiënten. 
De door zoveel leden ingevulde enquête helpt ons om daarbij de juiste richting te vinden.  

 
Opvallende zaken 
Van alle 384 invullers zijn 80 personen reeds actief als vrijwilliger, zowel binnen als buiten 
het Longfonds 
- 65% van alle invullers is vrouw 
- 50% van alle invullers is tussen 55 en 75 jaar 
- 30 invullers zouden graag voor het Longfonds actief willen zijn als ervaringsdeskundige 
De invullers benoemden een waaier van thema’s waar de inzet van ervaringsdeskundigen 
bij nodig is: astma, COPD, longfibrose, gemeentelijke regelgeving/WMO, medicijngebruik, 
onderwijs, werk, sociaal domein, leefstijl, mantelzorg, et cetera. 
Het merendeel van de invullers wil graag voor een speciaal thema of project worden inge-
zet. 
Om de ervaringsdeskundigen goed te kunnen laten functioneren, zou het Longfonds toe-
gang tot informatie, kennis en scholing moeten regelen, de uitwisseling tussen ervarings-
deskundigen moeten bevorderen én ervaren vrijwilligers moeten koppelen aan nieuwe, 
jonge vrijwilligers. 

 
Hoe verder? 

Deze ledenenquête is bedacht en verspreid door onze werkgroep participatie, die momen-
teel uit vier ervaringsdeskundigen bestaat. Over de uitkomst van de ledenenquête gaan 
wij in gesprek met het Longfonds. Na de zomer gaan wij zelf nog enkele verdiepingsge-
sprekken voeren met de leden die belangstelling hebben om verder met ons na te denken 
over het verspreiden van ervaringskennis en het inzetten van ervaringsdeskundigen. 

 
Nieuw in Nederland: ‘Kom Verder’ ambassadeurs 

Kom Verder is een landelijk actieprogramma van een 20-tal grote patiëntenorganisaties, 
zorginstellingen en zorgverzekeraars. Per juni 2016 zijn vier ervaringsdeskundigen uit Gel-
derland Kom Verder ambassadeur geworden. Het zijn stuk voor stuk mensen met een  



 13 

 

chronische aandoening die het heft in eigen handen hebben genomen en die zelf hun ge-
zondheid actief verbeterd hebben. Zij delen hun kennis en hun ervaringen niet alleen met 
andere chronisch zieken, maar vooral ook met zorgverleners. Die kunnen daardoor de 
kwaliteit van hun werk vergroten. 

In de volgende editie van De Gelderse Luchtpost leest u meer over hun werk. 

 

Website 

Op onze website,  http://gelderland.longfonds.nl/ staat o.a. de agenda van de werkgroe-
pen, met informatie over de activiteiten 
die worden georganiseerd. Ook verslagen 
van die activiteiten en interessante infor-
matie uit de provincie zijn hierop terug te 
vinden. Kortom, alle informatie die belang-
rijk is voor longpatiënten kan hierop wor-
den geplaatst. 
 
Ook ingezonden artikelen van leden plaat-
sen we op die website. 
 
We kregen een reactie van een van onze 
leden op het artikel 'Feiten en fabels' in De 
Gelderse Luchtpost van januari 2016. Dit 
artikel maakte heel wat los. 
Met haar toestemming hebben we deze brief onverkort geplaatst. Deze is te vinden onder 
Actueel, Nieuws.  
Of  http://gelderland.longfonds.nl/actueel/nieuws/artikel-maakt-veel-los 
De fabels blijven zich opstapelen.  
 
 
Overige artikelen die afgelopen maanden geplaatst zijn: 

 Weinig bezoekers bij Longpunt Nijkerk 

 Ontmoet elkaar tijdens de Longdagen 

 Wat vinden de bezoekers van Longpunt? 

 Wat kan de zorgverzekeraar voor u betekenen? 

 Actie showkorpsen uit Ede voor Longfonds 

 Bewust koken en eten 
 
Hebt u kopij? 
U kunt deze, met of zonder foto’s, mailen naar websitegelderland@longfonds.nl 
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Vacatures  

Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. We werken aan onze 
missie met duizenden mensen, 55.000 vrijwilligers en ongeveer 75 betrokken, enthousias-
te collega’s. 
Samen met anderen van betekenis zijn in uw eigen regio. 
Als longpatiënten ontmoeten we elkaar, zijn samen actief en willen van elkaar leren in een 
ontspannen sfeer en een vertrouwde omgeving. Wilt u samen met andere vrijwilligers 
meehelpen om dit te organiseren? 
In uw regio worden activiteiten georganiseerd op het gebied van: voorlichting, lotgeno-
tencontact, publiciteit & promotie en belangenbehartiging. Hiervoor wordt veel samenge-
werkt met ziekenhuizen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg e.d., maar 
ook met vrijwilligers van rayoncommissie en met de betaalde medewerkers van het bu-
reau in Amersfoort.  

Vrijwilligers hebben geen eigen kantoorruimte. 
Ieder werkt van huis uit. 
Het betreft onbezoldigde functies. Het Longfonds 
vergoedt uiteraard alle noodzakelijke onkosten 
zoals reis- en verblijfskosten, heeft een collectieve 
WA- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers en 
biedt waar nodig scholing. 
In Gelderland zijn lokale werkgroepen actief in de 
volgende regio’s: Achterhoek, Doetinchem, Zut-
phen, Apeldoorn, Gelderse Vallei, Rivierenland, 
Noordwest-Veluwe, Nijmegen en Arnhem/
Liemers. 

 
Er zijn op dit moment de volgende vacatures: 
- Werkgroeplid bij diverse werkgroepen 
- Teamlid bij diverse Longpunten 
- Gespreksleider bij diverse Longpunten 
- Belangenbehartiging en participatie 
- Lid rayoncommissie Betuwe 
- Lid rayoncommissie Veluwe 
- Lid rayoncommissie Achterhoek 
- Publieksvoorlichter 
 
De actuele vacatures kunt u terugvinden op onze website www.gelderland.longfonds.nl 
 

Heeft u interesse in een van de functies, of wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met Jolanda Mengerink: contact@gelderland.longfonds.nl of met 
Marcel Bos: marcelbos@longfonds.nl 
                                                                                                                                                                                               

http://www.gelderland.longfonds.nl
mailto:contact@gelderland.longfonds.nl
mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Werkgroep Noordwest-Veluwe 

 

Werkgroep ook buiten werkgebied actief 
 
Werkgroeplid Huub Piepers (ook publieksvoorlichter) werd gevraagd om mee te werken 
aan een project van het technasium van het Johannes Fontanus College in Barneveld.  
De leerlingen kregen een opdracht die past binnen het vak ‘onderzoek en ontwerpen’. 
De opdracht was: ontwerp een nieuw voorlichtingsspel voor zieke patiëntjes van 6 tot 16 
jaar. 
 
Er gingen 12 groepjes aan de slag om een spel te ontwerpen over astma. 
Met maar één tussenevaluatie moesten de groepjes op 7 april hun spel presenteren,  
samen met nog 17 andere groepjes met andere ziekten. 
Huub had zichzelf deze avond nog een opdracht gegeven. Hij was voor de werkgroep 
Noordwest-Veluwe op zoek naar een spel dat geschikt zou zijn om te gebruiken op een 
basisschool. De werkgroep Noordwest-Veluwe is bezig om een lespakket over astma bij 
kinderen te ontwikkelen dat geschikt is voor basisscholen. Een kennisspel kan hierin  
opgenomen worden. 
 
Tussen de twaalf spellen over longziekten bleek één spel te 
voldoen aan Huub’s wensen. Gemakkelijk te maken, eenvou-
dig, leuk om te spelen en geschikt voor alle leeftijden. 
Het is een spel met vragen, water, bootjes en rietjes en heeft 
de toepasselijke naam  Astma Nautica. 
 

 
 
 
 
De bedenkers gaan hun plan vervolma-
ken en aanbieden aan de werkgroep. 
Als het spel voor de eerste keer ge-
bruikt gaat worden, schooljaar 2017, 
dan zullen de bedenkers uitgenodigd 
worden. 
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Werkgroep Nijmegen 

 

Vierdaagse Nijmegen 

  

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over de vierdaagse van Nijmegen. 

De 50e vierdaagse liep ik met de wandelclub van het Canisius College in Nijmegen. Ik had 

al wel een aantal dagmarsen gelopen, maar toch was het een aardige opgave. Echter heel 

gezellig.  Daar later bleek, heb ik de 50e vierdaagse toen al met mijn huidige vrouw gelo-

pen. Dit hebben wij later ontdekt. 

Ik heb in die jaren de liefde voor het wandelen gevonden. 

  

Nadat ik in 1984 helemaal afgekeurd werd, ben ik weer gaan wandelen. Eerst een aantal 

jaren met een vriend, die na een paar jaar afviel. Daarna heb ik een aantal jaren met een 

oude kennis gelopen. Deze heeft inmiddels ook afgehaakt en nu loop ik alleen (met nog 

50.000 andere mensen) naar de Via Gladiola.  

  

Het is een fijne en verslavende hobby 

geworden. Lekker gezond, in beweging 

in de buitenlucht samen met anderen. 

Het is het aanraden waard. 

Dit jaar de 100e Nijmeegse vierdaagse. 

Ik heb er weer zin in. 

                                                

Theo Huisman 

Vrijwilliger werkgroep Nijmegen 
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