
   

 

Januari 2017 

  De Gelderse Luchtpost 
Informatiebulletin voor leden van het Longfonds in Gelderland 
Samengesteld door alle werkgroepen uit Gelderland.  

Verschijnt in januari en juli. 
Oplage: 5000 

Werkgroep  ‘rookvrije generatie’ 

Samen met de Hartstichting en het KWF Kankerbestrijding heeft het Longfonds het initia-
tief genomen te starten met het project ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Er zijn al 
verschillende activiteiten in gang gezet:        
 
- Longfonds: Rookvrij schoolterrein. Het Longfonds stimuleert dat  
   speeltuinen en  kinderopvang rookvrij worden;         
- Hartstichting: Rookvrije sportterreinen; 
- KWF Kankerbestrijding: Samen met de Nederlandse politiek wil het KWF  het mogelijk  
   maken om kinderen te beschermen en te laten opgroeien zonder dat ze sigarettenrook  
   hoeven in te ademen. 

In september hebben de samenwerkende rayons in de provincie Gelderland een werk-
groep opgericht die aan de slag gaat met het thema ‘Een rookvrije generatie’. De werk-
groep heeft zich ten doel gesteld te onderzoeken hoe speeltuinen rookvrij gemaakt  
kunnen worden. Hiervoor zijn in het land ook al initiatieven ontwikkeld. De bedoeling is 
dat we op termijn ook bij die initiatieven aansluiten. 

In de eerste bijeenkomst van de werkgroep is een aantal stappen besproken om het  
gestelde doel te bereiken. Gestart wordt met een inventarisatie van het aantal speeltuin-
verenigingen, speeltuinen in gemeenten en speeltuinen bij horeca. Bij deze inventarisatie 
willen we o.a. leden en vrijwilligers vragen als ogen en oren voor signalering.  Ook gaan 
we inventariseren via wijkraden en wijkteams. 

We rekenen op ondersteuningsacties van het Longfonds, bijvoorbeeld met promotiemate-
riaal. Hiermee willen we mensen overtuigen om open te staan voor de actie om speeltui-
nen rookvrij te maken. Verder willen we onze acties en ideeën via verenigingsconsulenten 
doorgeleiden naar andere rayons en regio’s. We houden u op de hoogte van onze activi-
teiten via De Gelderse Luchtpost en de website http://gelderland.longfonds.nl/. 

 

 

Gezonde longen van levensbelang 

Gezocht: ogen en oren in Gelderland 

Kent u speeltuinen die bij horeca gelegenheden en campings horen?  

Wilt u deze adressen mailen naar: rookvrijegeneratiegld@gmail.com ? 

http://gelderland.longfonds.nl/
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Behandelcentrum Salem gesloten 

  
Het was zowel voor patiënten als zorgverleners een behoorlijke domper toen het doek 
voor behandelcentrum Salem in Ermelo definitief viel. Behandelcentrum Salem richtte zich 
op longpatiënten, zowel kinderen als volwassenen, en op kankerpatiënten. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg was voor Ziekenhuis St Jansdal  in Har-
derwijk, waar Salem onder viel, deze sluiting noodzakelijk en logisch, maar het was wel 
een moeilijk besluit.  
Door afnemende financiële middelen en meer focus op de primaire medische processen 
in het ziekenhuis, verschuift bepaalde zorg steeds meer richting de eerste lijn. Een ontwik-
keling waarin het ziekenhuis meebeweegt. Voor de longzorg en oncologische nazorgbe-
handelingen betekent dit dat Ziekenhuis St Jansdal deze nu overdraagt aan bijvoorbeeld 
de praktijkondersteuner, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, ergotherapeut, diëtist, 
logopedist of psycholoog. 
 
Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe functies binnen het ziekenhuis: screeningsconsulent 
longzorg en screeningsconsulent oncologische nazorg. Deze nieuwe screeningsconsulen-
ten zijn zeer waardevol in de totale nazorg voor long- en oncologische patiënten. Voor de 
patiënt is het van belang om een goede behandeling te krijgen die bijdraagt aan vermin-
dering van de klachten en die de kwaliteit van leven verhoogt. 

 
Ook voor de werkgroep Noordwest-Veluwe 
is het sluiten van Salem een domper. Veel 
van de deelnemers aan de Longpunten 
werden tijdens hun revalidatie in Salem 
geattendeerd op het bestaan van het Long-
punt en kwamen tijdens en ook na de reva-
lidatie regelmatig op het Longpunt. 
Een aantal Longpunten werd ook gehouden 
in Salem. Met name de Longpunten waarbij 
bewegen en/of ontspannen aan bod kwam. 
In Salem hadden ze de ruimte en de midde-
len om dat te doen zonder anderen  

                                                                                    overlast te bezorgen. 
 
Salem is dan wel gesloten maar Longpunt Noordwest-Veluwe gaat verder in het St Jansdal 
ziekenhuis in Harderwijk. 
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Werkgroep Doetinchem 
 
 
Nieuwe coördinator  voor werkgroep Doetinchem 

 
Wij zijn heel blij dat we hier onze nieuwe coördinator kunnen voorstellen. 
Zijn naam is Theo Peters. Theo is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in  
’s Heerenberg. Hij bekleedt al lange tijd verschillende bestuursfuncties binnen maatschap-
pelijke organisaties.    
 
De affiniteit met mensen die longproblemen hebben, is ontstaan doordat zijn  
schoonvader COPD had en door de werkzaamheden van zijn vrouw, die oefentherapeut is. 
Door zijn pre-pensionering heeft Theo nu tijd over en die wil hij graag gaan invullen als 
coördinator van onze werkgroep. Hij ziet het als een uitdaging en hoopt dat hij een goede 
bijdrage aan de komende Longpunten kan leveren en dat hij ook kan meehelpen om in 
2017 weer een kerstlunch te laten plaatsvinden. 
 
Theo geeft aan dat hij natuurlijk nog niet veel weet van de ins 
en outs van het Longfonds en van onze werkgroep in het bij-
zonder. Hij wil de organisatie graag leren kennen en hij is 
nieuwsgierig naar wat hij precies kan gaan doen. Hij en wij, de 
andere werkgroepleden, hebben er alle vertrouwen in dat hij 
een goede bijdrage zal gaan leveren aan onze werkgroep en 
dat hij daaraan veel plezier zal beleven. 
Onze bezoekers van het Longpunt op 19 januari 2017 met het 
thema KNO en longziekten (over keel-, neus-, en oorproble-
men, hoesten, heesheid, slikken en apneu) kunnen persoonlijk 
met hem kennismaken. 
 
 
 
 

In januari 2016 heeft Jolanda Mengerink, secretaris van de SRG, aan de werk-
groepen gevraagd om hun bijzondere plannen voor 2016 in te dienen. Ze wilde 
het beste idee van 2016 belonen met de ‘stimuleringsprijs’. Geen individuele 
prijs voor één vrijwilliger, maar een pluim voor de hele werkgroep. De ideeën 
met motivatie zijn  gedeeld met alle vrijwilligers die hun stem mochten  
uitbrengen. 
 
De werkgroep Publieksvoorlichting heeft de meeste positieve reacties ontvan-
gen en heeft de prijs, een taart, op 14 december ontvangen. 
 
Wilt u meer lezen over alle deelnemers en hun plannen?  
Kijk op de website http://gelderland.longfonds.nl/, actueel, nieuws, stimule-
ringsprijs. 

http://gelderland.longfonds.nl/
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Werkgroep publieksvoorlichting 

Werkgroep publieksvoorlichting  houdt zich  bezig met het geven van voorlichting over 
astma en COPD aan groepen mensen zoals (EHBO-)verenigingen, ouderenbonden, stich-
tingen, scholen, beroepsverenigingen en bij moskeeën.  
We krijgen wel eens de vraag: “Waarom ook bij moskeeën?” Daar is een goede reden 
voor. 
 
In Nederland zijn ruim 320.000 mensen met de diagnose COPD. Daarnaast is er een grote 
groep mensen die COPD hebben, zonder dat zij dit zelf weten. De onderdiagnose is groot, 
terwijl het juist zo belangrijk is om er op tijd bij te zijn. Daarmee valt enorme gezondheids-
winst te behalen. 
 
Het Longfonds heeft daarom een paar jaar geleden een grootscheepse campagne rondom 
COPD opgezet. Dat is gebeurd om de bewustwording rondom COPD bij het algemeen  
publiek te vergroten en zoveel mogelijk mensen uit de risicogroep aan te sporen om bij 
klachten op tijd naar hun huisarts te gaan. De COPD-campagne was met name gericht op 
het bereiken van de allochtone doelgroep. Veel oudere Nederlanders met allochtone  
achtergrond hebben niet voldoende kennis over deze ziekte en kunnen ook de  
Nederlandse taal niet altijd goed begrijpen. Dit vormt een barrière om op tijd naar een 
huisarts te gaan of om op de website van het Longfonds te zoeken naar meer informatie 
over deze ziekte.  Daarom willen we graag met deze mensen in contact komen om daar 
iets meer over te vertellen. 
In Gelderland zijn we daarom begonnen met het geven van voorlichting aan groepen be-
langstellenden in de moskeeën. We zijn hiermee gestart bij de Merkez Moskee in  
Doetinchem en vervolgens zijn we op bezoek geweest bij de Mimar Sinan Moskee in  
Terborg. Naast COPD werd ook aandacht besteed aan astma.  Het bijzondere aan deze 
voorlichtingsbijeenkomsten was dat alle informatie zowel in het Turks als het Nederlands 
werd gegeven. Gelukkig kregen we daarbij hulp van een tolk.  Verder hebben we dankbaar  
gebruik gemaakt van de informatiefilmpjes van het Longfonds, die in meerdere talen op 
de  site van het Longfonds te vinden zijn.  
 
Omdat niet elke hoestbui gelijk betekent dat je ook een ernstige longziekte hebt, was er 
een COPD- risicotest aanwezig die je kon invullen. Deze test bestaat uit een vragenlijst en 
is in verschillende talen, zowel in het Nederlands, Turks als Arabisch, beschikbaar.  De 
mensen die moeite hadden om deze test in te vullen, werden aan alle kanten geholpen. 
De sfeer tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten was beide keren zeer hartelijk en open. 
 
Wij zouden deze manier van voorlichting geven graag willen uitbreiden. Onze voorlichting 
gaat alleen over longziekten en we houden ons niet bezig met politieke of religieuze  
zaken. Als er andere moskeeën of anderstalige groepen mensen belangstelling hebben 
voor dit onderwerp zouden we graag een keer een afspraak willen maken. U kunt hiervoor 
contact opnemen met  Jolanda Mengerink, e-mail:  gelderland@regio.longfonds.nl 
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Met een chronische ziekte word je elke dag op de proef gesteld 

Ter overweging, door Thea Schumer 

Iets wat heel moeilijk is aan chronisch ziek zijn, is het vinden van de balans. Soms wil of 
moet je iets, maar kan je het gewoonweg niet. Of je kan één ding doen en het andere niet. 
Wat doe je dan?   

Grenzen vinden  
Om te weten wat je kunt, moet je eerst je grenzen gaan onderzoeken. Hoe reageer je op 
bepaalde dingen? Wat heb je nodig om weer tot rust te komen? Probeer eens uit te zoe-
ken welke dingen jou veel energie kosten. En wat zijn juist dingen waar je je beter door 
gaat voelen? Als je moe bent, hoe lang moet je dan herstellen? Hoeveel pauzes moet je op 
een dag nemen?   

Prioriteiten  
Als je weet waar je grenzen liggen, weet je waarschijnlijk ook dat je niet alles kunt doen 
wat je wilt en moet. Dus maak eens een prioriteitenlijst. Wat is belangrijk?  Het is voor je 
mentale gezondheid belangrijk om ook genoeg dingen te doen die je leuk vindt, maar din-
gen als het huishouden moeten nu eenmaal ook 
gebeuren. Als je al een week geen leuke dingen 
hebt gedaan is het misschien belangrijker om iets 
te doen wat je leuk vindt dan om te stofzuigen. 

Planning 
Het belangrijkste om tot balans te komen is een 
goede planning. Plan per week, maar als het nodig 
is pas dat op de dag zelf weer aan. Probeer het 
altijd zo in te plannen dat je per dag maar één 
‘moet’ hebt. Probeer de afspraken altijd na 10 uur 
’s ochtends in te plannen, als vroeg opstaan zwaar is. En heb je de hele dag een lange, 
zware afspraak (leuk of niet), plan dan daarna 2 dagen leeg zodat je kan bijkomen. Pro-
beer na een vakantie altijd een week vrij te plannen en zorg  ervoor dat je in de tweede 
week niet zoveel afspraken maakt.  

Maar chronisch ziek zijn is onverwacht. Je grenzen veranderen nog wel eens want je hebt 
soms uit het niets een slechte dag. Dat kan je natuurlijk niet inplannen. Stel je hebt een 
slechte dag, kijk dan nog eens naar je prioriteitenlijst en je planning. Is het heel belangrijk 
dat je die activiteiten vandaag doet of kunnen ze ook tot morgen wachten? Het is wat 
puzzelen, maar door te oefenen zal je merken dat het steeds iets gemakkelijker wordt.  

 

Werkgroep Achterhoek  
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Werkgroep Zutphen  
 
 
Meedoen met een onderzoek naar een nieuw medicijn loont 
 
Al heel wat jaren ben ik een trouwe bezoeker van het Gelre ziekenhuis in Zutphen. De 
laatste zeven jaar kom ik er zelfs elke 14 dagen.  
Sinds ongeveer acht jaar is Martijn Goosens mijn longarts. Hij vroeg mij bij een van mijn 
eerste bezoeken of ik mee wilde doen met de test van een nieuw medicijn. Omdat ik het 
heel belangrijk vind dat de werking van medicijnen getest kunnen worden op 'gewone' 
patiënten stemde ik daar mee in. 
Al vanaf kinds af aan was ik vaak benauwd en had ik ook heel erg veel last van eczeem. 
Het woord allergieën bestond echter begin 50-tiger jaren nog niet echt. 
 
Ik ging dus meedoen met het onderzoek naar het nieuwe medicijn tegen allergisch astma. 
Het bleek als 'bijwerking' te hebben dat mijn eczeem over ging. Verbazing alom, want na 
60 jaar had ik voor het eerst geen jeuk 
meer. 
Alleen moet ik nu elke 14 dagen naar 
het ziekenhuis om het medicijn, dat in 
de vorm van injecties gegeven wordt, 
op te halen.  
 
Wat ook een bijkomend voordeel is, is 
dat ik meer energie kreeg. Vóór die tijd 
moest ik echt met mijn energie dealen, 
ik werkte, heb kinderen en kleinkin-
deren en wilde ook nog enigszins een 
sociaal leven leiden. 
De laatste jaren, waarin ik dus meer  
energie heb gekregen, ben ik ook meer gaan bewegen (fietsen en wandelen) en sporten. 
En wat is goed voor mensen met een longprobleem? Bewegen! 
 
Al met al heb ik heel veel meer conditie dan een paar jaar geleden en dat maakt het leven 
toch leuker. Ik heb zelden meer een 'bankdag'. 
Wat natuurlijk meespeelt is dat je in het ziekenhuis geen onbekende meer bent. De long-
verpleegkundigen zijn bijna vriendinnen geworden …... 
 
Bini Jansen 
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Werkgroep Apeldoorn 

 

Wat muziek kan betekenen 
 
In 1998 ben ik gestopt met roken. Niet dat ik een zware roker was, maar wel een  
regelmatige. Een jaar later kreeg ik een beperking in mijn ademhaling als gevolg van het 
roken. Dit uitte zich in een gierende ademhaling en hoestbuien na inspanning, vooral als 
ik van de kou buiten in de warme huiskamer kwam. Na ongeveer een kwartier was mijn 
ademhaling weer normaal; het gieren hield op en de hoestbuien stopten. 
Op advies van de keuringsarts van het Rode Kruis heb ik me laten nakijken bij mijn toen-
malige huisarts. Ik moest blazen in een kokertje met een propeller. Er volgde geen  
behandeling op. 
 
Nadat we overgestapt waren naar een antroposofische arts is opnieuw onderzoek  
gedaan. Ik had longemfyseem en mijn arts stelde voor om muziektherapie te volgen.  
Toen bleek dat er op koehoorn werd gespeeld, heb ik hiervoor bedankt en om medicijnen 
gevraagd. 
 
Ik ben trombone gaan spelen bij de Koninklijke Stedelijke Harmonie, beter bekend als de 
KSH, in Apeldoorn. In de eerste paar jaar heb ik het hele scala aan puffers en inhalers 
doorlopen om uiteindelijk op mijn huidige onderhoudsdosis uit te komen. De kortademig-
heid bij inspanning is gebleven, 
maar door elke avond een half uur 
muziek te maken, heb ik het ge-
voel dat mijn longen er op vooruit 
zijn gegaan. 
 
Ook het werken aan een betere 
lichamelijke conditie in de vorm 
van nordic walking heeft een 
steentje bijgedragen. Tegen mijn 
loopmaatje zeg ik: “Zolang je me 
hoort hijgen is er niets aan de 
hand, het wordt pas link als je me 
niet meer hoort”.  
Het elke dag trombone spelen en het regelmatig lopen probeer ik dus vol te houden en 
kan ik iedereen aanbevelen. Andere blaasinstrumenten komen ook in aanmerking, zolang 
het maar een redelijke inspanning vraagt.  
Maar je moet er wel plezier in hebben! 
 
Ben Meurs 
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Longpunten januari tot en met juni 2017 

 
Nijmegen 
17 maart  Dokter: “Is het mijn hart of zijn het mijn longen?” 
21 april Omgaan met energie 
19 mei  Financiële gezondheid voor iedereen 
 
Noordwest Veluwe 
15 februari  Bovenste luchtweg problematiek bij longziekten en OSAS-aandoeningen 
19 april  Astma en COPD, waaronder allergieën en de invloed van roken 
 
Doetinchem 
19 januari  KNO en longziekten 
30 maart  Zelf werken aan vitaliteit 
   
Winterswijk 
16 februari  Ziek zijn. En nu? 
18 mei  Hoest. En wat nu? 
 
Apeldoorn 
17 januari Logopediste bubbelt met ons het nieuwe jaar in 
21 februari Geriater informeert ons over wilsverklaringen 
21 maart         Longverpleegkundige praat ons bij over het inhaleren en de meest  
                         voorkomende bijwerkingen van medicijnen 
16 mei  Yogalerares doet met ons oefeningen op de stoel 
20 juni             We praten met elkaar over ons leven met een longaandoening en wat  
                         verder ter tafel komt 
 
Tiel 
10 maart   Medicatie 
 
Culemborg 
7 april    Medicatie 
 
Zutphen 
15 februari   “Dokter: is het mijn hart of zijn het mijn longen?”  
17 mei   Financiële gezondheid voor iedereen  
 
 
RijnIJssel + Ede  
 
PROGRAMMA’S NOG NIET BEKEND 
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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 informatie uit de provincie zijn hierop terug te vinden. Kort-
om, alle informatie die belangrijk is voor longpatiënten kan hierop worden geplaatst. 
 
Enkele artikelen die afgelopen maanden geplaatst zijn: 
 

Rookvrije speeltuinen in Gelderland 
Tweede Kamer kiest voor gezonde lucht 
Zaterdag 12 november Wereld Longontsteking Dag 
Uitstekend tweeluik over hart- en longziekten in Ede 

 
Hebt u kopij? 
U kunt deze, met of zonder foto’s, mailen naar websitegelderland@longfonds.nl 
  
Andere interessante websites  zijn: 
www.longfonds.nl 
www.copd.startpagina.nl 
www.luchtpunt.nl 
www.longalliantie 
www.nederland-davos.nl 
www.longforum.nl 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

In het vorige nummer van ‘De Gelderse Luchtpost’ hebben we een artikel geplaatst over 
Jan van de Pijpekamp die een boekje heeft samengesteld met zijn zelf gemaakte cartoons. 
Het boekje is gereed en te bestellen via humorenhandicap@gmail.com 
 

                                    

http://gelderland.longfonds.nl/
mailto:websitegelderland@longfonds.nl
http://www.longfonds.nl
http://www.copd.startpagina.nl
http://www.luchtpunt.nl
http://www.longalliantie.nl
http://www.nederland-davos.nl/
http://www.longforum.nl
mailto:humorenhandicap@gmail.com
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Werkgroep Nijmegen 

 

Boottocht over de Waal met de pannenkoekenboot 

Op 23 september aan het eind van de ochtend werden wij, gasten en vrijwilligers van de 
werkgroep Nijmegen van het Longfonds, hartelijk verwelkomd door de kapitein van de 
Nijmeegse pannenkoekenboot. 

Tijdens de afvaart en het eerste deel van de tocht gaven vrijwilligers Carin Kuijpers en Ger 
Neijenhuyzen een presentatie over feiten en fabels. Hier werd actief aan deelgenomen. 
Het is verrassend wat soms een feit is of een fabel. Veel aannames werden zo de wereld 
uitgeholpen.  

Na de presentatie kwamen de pannenkoeken aan bod. Deze werden constant aangevoerd 
in drie smaken en je kon ook nog eens je pannenkoek mooi versieren, genoeg keuze om er 
echt iets lekkers van te maken.  

Gedurende de rest van de tocht vertelde de kapitein behoorlijk wat over de Waal zelf en 
wat we op en naast de Waal zagen. Ongeveer bij de Duitse grens keerde de boot om en 
voer richting Lent en Weurt.  

Bij Lent zijn we de gloednieuwe zijarm van de Waal ingevaren. Deze is veel groter en  
breder dan je vanaf de Waal kunt zien. Het is mooi aangelegd en als de waterkanten  
begroeid zijn, is dit een heel mooi gebied voor zowel de dieren als de mensen.  

Verder zijn we ook naar de sluis bij Weurt gevaren. Machtig om te zien hoe de boten  
vanaf het Maas-Waalkanaal de Waal ingeloodst worden. Tevens konden wij het gebouw 
waar Rijkswaterstaat het waterverkeer regelt eens vanaf het water bewonderen. Dit ge-
bouw past mooi op deze hoek van de Waal en het Maas-Waalkanaal.  

Over de nieuwbouw aan het water bij Nijmegen daar waren de meningen wel over  
verdeeld. We kwamen er niet uit of het nu mooi of lelijk is. Zo vanaf het water gezien zijn 
deze gebouwen erg groot en 
hoog.  

Het zonnetje scheen, lekker 
eten en drinken en een 
mooie uitleg over  
Nijmegen, de omgeving en 
de Waal. 
 

We hebben genoten en zijn 
met een volle buik weer 
huiswaarts gegaan. 
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Werkgroep RijnIJssel 

 
Longpunt Rijn-IJssel anders afgesloten 
 
Als afsluiting van de zes Longpuntbijeenkomsten in 2016 hebben wij als Longpunt Rijn-
IJssel op woensdag 16 november j.l. eens voor een andere invulling gekozen. We hadden 
Jolanda Mengerink uitgenodigd. Zij is publieksvoorlichter van het Longfonds.  
 
Door middel van een spel, in de vorm van een ganzenbord, wisselden we in een informele 
en gezellige sfeer onze ervaringen eens op een andere manier uit. Spelenderwijs hadden 
we het over het Longfonds, de verschillende longziekten en de ervaringen van de aan- 
wezige longpatiënten en hun mantelzorgers.  

 
Het werd een leerzame en 
geanimeerde middag, opge-
luisterd met een hapje en een 
drankje. Als afsluiting was er 
een zeer succesvol optreden 
van het Duivens Smartlap-
penkoor. 
 
 
  
 
 

 

Meldpunt Longzorg 

Waar loopt u tegenaan in de zorg voor uw longen? Heeft u positieve of juist negatieve 

ervaringen met bijvoorbeeld de zorgverzekering, vergoedingen, de behandeling of 

medicijnen? Het Longfonds hoort het graag van u zodat wij problemen waar longpati-

ënten tegen aan lopen, snel kunnen aanpakken. U vindt ons meldpunt op:   

https://www.longfonds.nl/meldpunt-longzorg 

U kunt daar 24 uur per dag uw melding kwijt via een eenvoudig formulier 

Privacy gewaarborgd en we gebruiken uw melding alleen om de zorg voor longpatiën-
ten te verbeteren. 
 

Help ons mee de zorg voor uw longen te verbeteren! Hartelijk dank! 

 

https://www.longfonds.nl/meldpunt-longzorg
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Vacatures  

                            

 
Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. Het Longfonds werkt 
deze missie met duizenden mensen, 55.000 vrijwilligers en ongeveer 75 betrokken,  
enthousiaste beroepskrachten. 
 
Samen met anderen van betekenis zijn, in Gelderland. 
 
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 Gelderland 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  
bureau 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, Zutphen, Apeldoorn, Gelderse 
Vallei, Rivierenland, Noordwest-Veluwe, Nijmegen en Arnhem/
Liemers. 
Ook zij er werkgroepen die provinciaal werken en/of  aansluiten 
op landelijke thema’s zoals de werkgroepen publieksvoorlich-
ting en rookvrije generatie. 
 
De onlangs opgerichte werkgroep ‘rookvrije generatie’ zoekt in het bijzonder een werk-
groep secretaris en Iemand voor communicatie en PR. 
  
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij het Longfonds in Gelderland, of wilt u meer infor-
matie?  
Neem dan contact op met Jolanda Mengerink: contact@gelderland.longfonds.nl of met 
Marcel Bos: marcelbos@longfonds.nl 
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Werkgroep Noordwest-Veluwe 

 

Met een longziekte aan hondensport doen? 
 
 
Binnen de hondensport kent men verschillende disciplines. Zo 
heb je gehoorzaamheidstraining, Agility (behendigheid) en IPO. 
En dan hebben we het nog niet eens over het africhten van poli-
tiehonden en het opvoeden van hulphonden en blindengeleide-
honden. 
Als je een longziekte hebt en niet allergisch bent voor honden 
kan je in principe alles doen. Het is natuurlijk wel afhankelijk van 
de mate waarin je reageert op mist, wind en kou. Dat is voor 
iedereen anders. 
 
Na de diagnose astma ben ik bepaalde delen van de hondensport gaan afstoten omdat ik 
daar meer moeite mee kreeg. Agility training heb ik stopgezet omdat je daar als begelei-
der hard moet lopen. Dat ging op een gegeven moment echt niet meer.  Daarentegen kon 
ik de gehoorzaamheidstrainingen prima volhouden. Je loopt dan je eigen tempo en de 
hond kan zich aanpassen aan jouw tempo. Voor mens en dier is dat leuk om te doen.   
IPO is ook een discipline die fysiek nogal wat vraagt van de begeleider. Je moet daarbij de 
hond leren een pakwerker te pakken en op jouw commando weer los te laten. Deze tak 
beoefen je over het algemeen met grotere honden en die zijn vaak nogal sterk. Dat was 
voor mij niet meer op te brengen.  
Wel ben ik nog actief als trainer bij GHSV Harderwijk . Dat betekent dat ik twee keer per 
week buiten sta om les te geven. Soms gaat dat prima, maar er zijn ook dagen dat ik er 
wat meer moeite mee heb, bijvoorbeeld op de dagen dat het veel regent en waait. Mijn 
cursisten weten het en hebben er geen moeite mee dat ik soms veel hoest en wat be-
nauwder ben dan anders. 

 
Dus hondensport bedrijven als je een longziekte 
hebt? Ja, dat kan prima. Maar luister goed naar je 
lichaam en bepaal aan de hand daarvan wat je wel 
en niet aankunt.  
 
Petra Winter 
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Collecteren  

 

Elk  jaar collecteren ruim 40.000 mensen voor het Longfonds. Dankzij al deze collectanten 

staan we sterk in onze strijd voor gezonde lucht en gezonde longen. Met de opbrengst 

kunnen we o.a. investeren in levensreddend longonderzoek. Want gezonde longen zijn 

van levensbelang.  

 

Helpt u ook mee? 

 

De collecte is een belangrijke bron van inkomsten 

voor het Longfonds. Met de opbrengst van de  

collecte kunnen we onze strijd tegen longziekten 

voortzetten. 

 

Help ook mee en maak kans op een weekendje weg! 

 

Meld u nu aan als collectant en maak kans op een heerlijk weekendje of midweek weg, 

aangeboden door Landal GreenParks. Geniet van rust, ruimte en natuur op een van de 

geselecteerde parken bij Landal GreenParks. Maak een fietstocht door de bossen of waai 

lekker uit tijdens een wandeling op het strand. Op het park is genoeg te doen voor jong en 

oud. Geniet van een diner in het restaurant, gooi een balletje op de bowlingbaan of neem 

een verfrissende duik in het zwembad. 

 

Als collectant kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u wilt investeren. De meeste collectanten 

lopen in hun eigen straat of buurt. Het kost u zo’n 1,5 tot 2 uur van uw tijd. 

In 2017 is de collecte van het Longfonds van 8 t/m 13 mei 2017.  

 

    Wilt u meer informatie? 

 

    Bel dan naar (0800) 23 45 777 of neem   

    contact op met Marcel Bos.   

    marcelbos@longfonds.nl 

 

  "Meld u aan als collectant en 

maak kans op een weekendje weg." 

 

      Aangeboden door Landal GreenParks 

‘De Gelderse Luchtpost ‘ is een uitgave van de  

Samenwerkende Rayons Gelderland 

(Veluwe, Betuwe en Achterhoek) 
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