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 Je bent geen eenling 

Karel Wiltink, getrouwd, vader van 4 kinderen, ondernemer, 60jaar, Alpha 1, vrijwilliger 
Longfonds (publieksvoorlichting)  

Er valt een brief van het Universitair Medisch Centrum Groningen op de mat. Uitnodiging 
voor de screening om in aanmerking te komen voor een longtransplantatie. Het UMCG 
stuurt een uitgebreide set informatiemateriaal mee.  Van informatie over de screening 
zelf ( bijna twintig onderzoeken en een aantal gesprekken), transplantatie, nazorg tot 
overnachtingsmogelijkheden voor familieleden.  

Het is eind mei en inmiddels is de screening achter de rug. Het wachten is nu op een groen 
licht gesprek, waarna plaatsing op de wachtlijst volgt. Natuurlijk vind ik het bijzonder dat 
ik deze mogelijkheid krijg geboden. Maar dat is niet de reden dat ik in de pen ben geklom-
men. Wat mij in de afgelopen jaren, en zeker de laatste maanden, steeds weer is opgeval-
len is de enorme hoeveelheid informatie die er dankzij het Longfonds en de ziekhuizen 
beschikbaar is voor mensen met een longziekte.  
 
Niet alleen voor de meest voorkomende longziekten, maar ook voor meer zeldzame soor-
ten komt steeds meer informatie beschikbaar. Naast allerlei brochures en wetenschappe-
lijke publicaties zijn er tientallen longpunten in Nederland waar mensen met een longaan-
doening elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen. Zelf kijk ik bij voorbeeld 
heel positief terug op het eerste Alpha 1 congres dat eind vorig jaar in Nijkerk werd ge-
houden. Een boeiende dag met actuele informatie over onderzoek, nieuwe behandelme-
thoden en ontmoeting met mensen met dezelfde aandoening als jij.  
Zo’n dag laat je weer eens zien dat je geen eenling bent  en dat er op allerlei manieren 
enorm veel werk verzet wordt om het leven voor mensen met een longziekte nu en in de 
toekomst te verbeteren. Dat geeft misschien nog niet direct letterlijk, maar zeker wel in 
figuurlijke zin lucht.  

Gezonde longen van levensbelang 
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 Werkgroep Nijmegen 

 

Longrevalidatie Dekkerswald 

Aangezien ik zelf nog nooit in een revalidatietra-
ject heb gezeten, kwamen er een aantal vragen 
bij mij op. 
Elly, Ger en Rianne hebben hun ervaringen ge-
deeld. Hartelijk dank daarvoor. 

Hoe ziek ben je als je in aanmerking komt voor 
het revalidatietraject? 

ELLY: Ik denk dat dit niet de juiste vraag is, meer: 
Hoe beperkt ben je in je leven geworden om hier-
aan deel te nemen? Ik was behoorlijk beperkt, kon nog geen trap normaal oplopen en 
sliep heel veel. Altijd moe, al vanaf het moment van opstaan tot ik eindelijk weer naar bed 
mocht. Het leven was toen behoorlijk beperkt geworden gezien ik nergens meer heen 
ging.  

GER: Dan zit je aardig in de put, je hebt je lichaam eigenlijk niet onder controle. Alle medi-
cijnen werken niet zoals het hoort, met andere woorden dat het goed klote met je is. Ik 
had het goed benauwd en die benauwdheid niet onder controle.  
RIANNE: Volgens mij is dat voor iedereen anders. Het gaat er meer om dat je in de revali-
datie leert om te gaan met de energie die je hebt. Kwaliteit van leven, daar draait de hele 
revalidatie om. Ik had al een paar jaar roofbouw op mijn lichaam gepleegd, ging continu 
over mijn grenzen, wilde er maar niet aan toe geven dat ik ziek was. Ik had de ene long-
aanval na de andere.  

Wat voel je als je daar binnenstapt om aan de revalidatie te beginnen? 

ELLY: Opluchting en angst. Angst om niet thuis te zijn en niet te weten wat er gaat gebeu-
ren. Opluchting omdat ik eindelijk geholpen zou worden om mijn leven met astma weer 
op de rit te krijgen. 
GER: Hier hoor ik niet thuis, want die mensen hebben het benauwder dan ik. Maar op een 
gegeven moment kom je er wel achter hoe het met je gesteld is. De eerste dagen was ik 
bekaf.  
RIANNE: Heel erg onzeker. Ik was er nog niet van overtuigd dat de revalidatie goed voor 
me zou zijn. Maar aan de andere kant wilde ik wel mijn leven weer terug: 
weer gaan werken, gaan korfballen, een socialer leven hebben, weer naar feestjes kunnen 
gaan enz. Maar gelukkig was het een hele leuke groep lotgenoten die me meteen in de 
groep opnamen. Er waren ook bekende gezichten die ik tijdens de intake had gezien. 
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Wat is het dagritme? 

ELLY: Maandagochtend om 10 uur melden en dan elke dag op dezelfde tijd opstaan en 
ontbijten. De ochtenden waren gevuld met sport, voorlichting, creatief bezig zijn en met 
hulpverleners spreken over medicatie en leefwijze. Dan om 12 uur lunch en een middag-
progamma dat aansloot op wat je die ochtend gedaan had. Om 6 uur het diner en soms 
stond er in de vroege avond ook iets op het programma, maar meestal was je wel vrij om 
te doen wat je zelf wilde. Woensdagmiddag vrij en vrijdagmiddag om 3 uur weer naar 
huis.  

De eerste weken moest ik na de lunch gaan rusten. Maximaal een uurtje. Ik mocht ‘s 
avonds niet vóór 10 uur naar bed, dit om een goed dagritme aan te leren. Thuis sliep ik 
meer dan dat ik wakker was.  

GER: Rustig opstaan wassen ontbijten en dan beginnen met de revalidatie. Dat kan weer 
van alles zijn van sporten tot het luisteren naar de begeleiders. 's Middags de lunch, daar-
na even uitrusten en dan weer verder met de revalidatie. Weer even rusten en dan naar 
de eetzaal voor het avondeten, wat eigenlijk best wel smaakte. In de avond kwam de visi-
te. Zo ging het vijf dagen in de week. Vrijdag mochten we naar huis. We moesten drie keer 
in de week naar fitness, bewegingstherapie, zwemmen, creatieve therapie, sauna, educa-
tie en één keer per twee weken wegen en meten. 

RIANNE: Dat is iedere dag anders. Op maandag kreeg je een weekprogramma. Er waren 
wel vaste tijden voor bijvoorbeeld sporten, zwemmen, educatie, etc. Ook stonden op het 
programma gesprekken met een longverpleegkundige, arts, psycholoog, diëtiste en fysio-
therapeut. En natuurlijk eten met lotgenoten en ‘s avonds gezellig bij elkaar zitten en er-
varingen uitwisselen. 

Ben je elke dag gemotiveerd? 

ELLY: Nee absoluut niet! Ik heb ook vreselijke dagen en avonden gehad dat ik graag naar 
huis wilde. Niet gedaan na-
tuurlijk want ik wilde heel 
graag opknappen.  
GER: De ene dag wel en de 
andere dag weer niet, maar 
na een aantal weken gaat 
het wel beter.  
RIANNE: Echt niet, vooral in 
het begin niet. En als ik een 
gesprek met de psycholoog 
had gehad al helemaal niet. 
Hoe verder ik in het traject 
kwam, werd dat beter. 
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Wat als je erg benauwd bent? 

ELLY: Dan weet ik nu dat ik even pas op de plaats moet maken en een extra pufje moet 
nemen. O ja, ik heb geleerd om echt nee te zeggen en ook goed aan te geven als ik het 
even niet trek. Dat geeft veel ruimte en maakt mij minder benauwd.  
GER: Dan ging alles een heel stuk minder en dan gaf je het ook aan dat het die dag wat 
minder met je ging . Maar ik werd wel geholpen om weer in het ritme te komen en daar 
heb ik veel van geleerd. 
RIANNE: Dan toch proberen mee te doen, maar op een lager tempo. Soms mocht je dan 
ook niet mee doen. Temporiseren, temporiseren. Een woord dat vaak tegen mij werd ge-
zegd. 

Heb je een eigen kamer en voldoende privacy? 

ELLY: Jazeker wel, een mooie grote kamer met wastafel, tv, bed en zitje. Gewoon je eigen 
stek waar je je terug kon trekken. Overdag wel melden dat je dat deed voor als ze je nodig 
hadden op een afspraak. Helaas wel een gedeelde badkamer in mijn tijd, maar dat ging 
ook goed. 
GER: Ik had een eigen kamer waar je je heerlijk kon terugtrekken, met een tv en natuurlijk 
had ik mijn laptop bij me en ook mijn camera zodat ik daar in de buurt toch wat kon foto-
graferen. 

RIANNE: Ja, absoluut. Al was ik vaak al-
leen maar op mijn kamer om te slapen. 
We hadden zo’n leuke groep, dat we 
meestal bij elkaar zaten. 

Hoe lang duurde het traject? 

ELLY: Voor mij heeft het 14 weken intern 
zijn geduurd, daarna heeft het zeker nog 
8 maanden geduurd voor ik weer volle-
dig aan het werk was.  
GER: Bij mij heeft het 13 weken geduurd 
voordat ik weer een beetje de oude Ger 
was. Dat kwam ook door mijn knieën, 
omdat ik niet alles tijdens fitnes kon 
doen.  
RIANNE: Ik heb 14 weken gerevalideerd. 
Dat was toen nog voor iedereen verschil-
lend. Het was toen minimaal 8 weken en 

maximaal 16 weken. Nu is het voor iedereen 10 weken. 

Voel je je beter als je naar huis gaat? 

ELLY: Jazeker een heel groot verschil. Ik kon voor mijn gevoel alles weer, trappen opren-
nen, eindeloos wandelen, rondje fietsen. Voor mij heeft dit traject heel veel gebracht. 
Zelfs nu na 10 jaar gebruik ik veel van wat ik daar geleerd heb. 
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GER: Wat heet beter, je kunt er beter mee omgaan en je heb een hele grote ruggesteun. 

Toen ik weer thuis was kon ik meer dan ervoor. 

RIANNE: Ja en nee. Omdat ik toen beter naar mijn lichaam luisterde, was het net of ik nog 

slechter was dan voor de revalidatie. Ook kreeg ik in het eindgesprek te horen dat ik nog 

maar maximaal 3 uur per dag mocht werken. Ik had mijn doel dus niet bereikt. En tijdens 

de revalidatie kwam ik er ook achter dat ik het korfballen wel kon vergeten. Later merk je 

pas goed dat het wel beter gaat.  

Doe je vriendschappen op? 

ELLY: Helaas ben ik zelf niet zo goed in het onderhouden van vriendschappen en had ik ook 

niet echt een superklik met iemand. 

GER:  Op dat moment leer je mensen kennen waar je een beetje mee optrekt. Maar of dat 

vrienden zijn, vind ik een groot woord. Het zijn meer kennissen van je, maar helaas verwa-

tert dat ook weer. Zelfs tijdens mijn revalidatie was er een vrouw waar ik me bij thuis voel-

de, ze werd ernstig ziek (longkanker) en dat was wel een hele rotperiode. Een jaar later 

was ze overleden. Ik ben ook bij de crematie geweest en op de kist stond een foto die ik 

van haar had gemaakt. Dat was wel heftig. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer.  

RIANNE: Ja, heb daar veel vriendschappen door gekregen. Ook hele dierbare vriendschap-

pen. Met de meeste mede-revalidanten heb ik nog steeds contact. Helaas zijn er ook al 

heel wat Dekkerswald-maatjes intussen overleden. 

Gebruik je wat je geleerd hebt in het dagelijkse leven? 

ELLY: Ja. Het is nu 10 jaar geleden en nog vaak val ik terug op wat ik daar geleerd heb. 

GER: Wat ik geleerd heb, gebruik ik dagelijks. Ik kan gelukkig nog steeds zoveel doen om-

dat ik weet tot hoever ik kan gaan. En ik ben ze dankbaar dat ze me tot dit niveau hebben 

kunnen brengen, uit mezelf had ik het nooit gekund. Als ik zo terug denk, ben ik blij dat ik 

dat traject ben ingegaan.  

RIANNE: Ja, dat doe ik nog steeds. Soms ga ik nog wel eens in de fout, maar dat mag ook. 

Je moet je grenzen af en toe ook opzoeken. Als je daarna maar tijd neemt om te herstel-

len.  

RIANNE heeft nog een aanvulling 

Misschien heb ik nog wel het meest geleerd van de andere revalidanten. ’s Avonds was je 

met lotgenoten onder elkaar. Je kon je verhaal kwijt en door te luisteren naar de anderen 

leer je echt heel veel. Want wie weet het beste hoe het allemaal gaat? Je medelongpatiënt 

natuurlijk. Het was ook heel goed om met elkaar na te praten zonder dat er een arts, ver-

pleegkundige of therapeut bij aanwezig was.  
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Werkgroep Doetinchem 
 
In gesprek met Nicole Kiefte van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. 

 

We horen nogal eens over Q-koorts, legionella, MRSA en andere resistente bacteriën en 
virussen.  

Artsen en verpleegkundig personeel van het Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen zijn gestopt met het 
schudden van de handen van patiënten. Door het 
verminderen van ‘contactmomenten’ denken ze 
mogelijke verspreiding van met name bacteriën 
tegen te gaan.  

Omdat wij als longpatiënten minder weerstand heb-
ben, gingen we voor informatie over risico’s en pre-
ventie naar het Slingeland Ziekenhuis, waar we een 
gesprek hadden met Nicole Kiefte, deskundige op 
het gebied van infectiepreventie. 

Van haar vernamen we het volgende: 

In het Slingeland wordt de verspreiding van bacteriën door artsen en verpleegkundigen 
tegengegaan door het gebruik van handalcohol na elk contact met patiënten. De focus ligt 
altijd op het voorkomen van verspreiding van bacteriën van behandelaars op patiënt. Be-
smetting van patiënt op patiënt via handcontact komt praktisch nooit voor.  

Iedereen draagt van nature bacteriën bij zich, zowel op als in ons lichaam. Bacteriën zijn 
meestal onschuldig en hebben vaak een nuttige functie. In de darmen helpen bacteriën bij 
de vertering van ons voedsel. Bacteriën op de huid bieden bescherming tegen bacteriën 
die niet bij ons horen.  

Soms veroorzaken bacteriën een infectie. Infecties worden doorgaans behandeld met 
antibiotica. Enkele bacteriën zijn echter ongevoelig geworden voor één (of meer) eerste 
keus antibiotica. Een voorbeeld hiervan is de Meticilline Resistente Staphylococcus Au-
reus, afgekort MRSA. MRSA is ongevoelig geworden voor het antibioticum meticilline. Na 
vaststelling van de MRSA zal dus behandeld worden met een ander antibioticum. De 
meeste mensen dragen de Staphylococcus Aureus bij zich in hun neus, keel of darmen 
zonder zelf ziek te zijn. 

Wat kunnen patiënten tijdens een opname zelf doen? 
Om verspreiding van bacteriën tegen te gaan is het belangrijk dat u uw handen goed wast. 
Doe dit met water en zeep nadat u naar het toilet bent geweest; voordat u gaat eten en 
na hoesten of niezen.  

Gebruik uitsluitend papieren zakdoekjes. 

 



 7 

 

 

Natuurlijk schrijft het protocol voor dat er soms uitgebreidere maatregelen moeten wor-
den genomen. https://folders.slingeland.nl/folders/2185-resistente-bacterie-en-
behandeling-in-het-ziekenhuis.html 

Een aantal infectiecijfers van het Slingeland Ziekenhuis is te vinden op  

https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/6630/algemeen/
infecties/ 

Op onze vraag wat wij in de thuissitu-
atie ter preventie kunnen doen, gaf 
Nicole aan dat het halen van de griep-
spuit absoluut de beste preventie is.  

Daarnaast is er niet veel verschil met 
de maatregelen tijdens opname in het 
ziekenhuis. 

Maar zeker ook: maak de voorzetka-
mer van je inhalator en het cupje, het 
mondstuk en het masker van je ver-
nevelapparaat volgens voorschrift 
schoon.  

Verder wijst mevrouw Kiefte er nog 
op dat huishoudelijk schoonmaken 
met zeepproducten veruit de voor-
keur geniet boven schoonmaakmidde-
len met chloor en/of ontsmettings-
middel omdat deze producten kunnen 
bijdragen aan het resistent worden van bacteriën.  
 

Werkgroep Ede 

Er waren eens Two Green Guys van 14 jaar 
uit Ede. Ze ontwierpen 
www.twogreenguys.nl en een webshop, ze 
publiceerden hun eigen cartoons, verkoch-
ten sleutelhangers, petjes, potloden en ei-
genhandig gegraveerde 
glazen. De opbrengst van € 70 doneerden ze 
aan het Longfonds voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van een 
astma-vaccin. 
TOPPERS! Bedankt! 

https://folders.slingeland.nl/folders/2185-resistente-bacterie-en-behandeling-in-het-ziekenhuis.html
https://folders.slingeland.nl/folders/2185-resistente-bacterie-en-behandeling-in-het-ziekenhuis.html
https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/6630/algemeen/infecties/
https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/zorginstellingen/ziekenhuizen/6630/algemeen/infecties/
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Longpunten juli tot en met december 2017 

 

 

Nijmegen 

15 september  Wat als de ziekte vordert? 

20 oktober   Mindfulness en adem 

17 november   Medicatie en inhalatie 

15 December  Lotgenotenbijeenkomst in kerstsfeer 

Noordwest Veluwe  

25 oktober   Met een longziekte de winter door  

15 november  Inhaleren van medicatie 

Doetinchem   

31 augustus   “Dokter, is het mijn hart of zijn het mijnlongen”? 

26 oktober   Wat als de ziekte vordert? 

Winterswijk 

21 september  Chirurgische behandelopties bij longziekten 

9 november   Logopedie en adem- en ontspanningstherapie 

Apeldoorn  

19 september      Longarts beantwoordt uw vragen 

17 oktober       Fysiotherapeut leert ons meer energie te  krijgen door bewegen 

21 november    Medisch psycholoog spreekt over de impact van COPD en astma op  

   je dagelijks leven 

19 december  Bijeenkomst in kerstsfeer  

Tiel 

22 september  Informatie carrousel   

Culemborg 

6 oktober  Informatie carrousel  

Zutphen 

13 september  Wat weet u zelf over uw longen?  

13 december   Nieuwe ontwikkelingen 

RijnIJssel  

28 september  Voeding: gezonde bijvoeding voor  longpatiënten 

23 november  Ontspannen ademhalen 
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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: 
 
 Zingen maakt longen sterker 
 Financiële gezondheid voor iedereen! 
 Kirsten klimt voor COPD 
 Chocolade Longpunt met astma en COPD 
 Kinderen kunnen op steeds meer plekken rookvrij spelen 
 
Hebt u kopij? 
U kunt deze, met of zonder foto’s, mailen naar websitegelderland@regio.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 

  
Kom in actie voor rookvrij spelen en maak uw speeltuin of kinderboerderij rookvrij 

Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. 

Daar hoort ook een rookvrije speelplek bij. Geen gevaar voor brand-

wonden of kinderen die peuken in hun mond stoppen of aan dieren 

voeren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van ande-

ren, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Dat willen we niet.  

Steeds meer speelplekken zijn al rookvrij. Geef ook het goede voorbeeld en maak uw 

speeltuin of kinderboerderij rookvrij. Of maak u als ouder, verzorger of grootouder sterk 

voor het rookvrij maken van de speelplek van uw (klein) kind. Het Longfonds heeft ver-

schillende materialen om u hierbij te helpen en kan advies op maat geven.  

Interesse?  

E mail:  rookvrijegeneratiegld@gmail.com 
Tel. :  06 – 516 174 21 (Marcel Bos, consulent Longfonds) 

http://gelderland.longfonds.nl/
mailto:websitegelderland@regio.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:rookvrijegeneratiegld@gmail.com
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Nieuw: cursus in Dieren  

Zo ga je om met stress en spanning!  

Voor mensen met chronische longaandoeningen en hun eventuele partners/gezinsleden  

Deze cursus is bedoeld voor mensen die na behandeling of deel-

name aan een reactiveringsprogramma spanningen blijven erva-

ren. U kunt ook meedoen als u partner of gezinslid bent van een 

longpatiënt.  

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 

een periode van 2 maanden. Er kunnen 10 personen deelnemen. 

De cursus bestaat uit voorlichting over stress en het omgaan 

met stress (verwerkings- en aanpassingsproblemen). We oefe-

nen ook in het op de juiste wijze ontspannen door middel van mindfulness en besteden 

tijd aan het uitwisselen van ervaringen.  

Begeleiding  

Door twee ervaren cursusleiders en een longfysiotherapeut.  

Wanneer?  

25 september, 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober, 6 november.  

Alle data van 13.30 – 16.30 uur.  

Waar?  

Fysiotherapie Het Centrum, Wilhelminaweg 25 te Dieren.  

Kosten  

25,- per persoon. Consumpties en cursusmateriaal zijn 

inclusief.  

De overige kosten (125,- per persoon) komen voor rekening van het Longfonds. Lidmaat-

schap Longfonds is niet verplicht, wel gewenst.  

Meer informatie en/of aanmelding  

Longfonds: Marcel Bos, 06 – 516 174 21  

Fysiotherapie Het Centrum: Administratie, 0313 – 414 866  

Werkgroep Zutphen  
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Werkgroep Noordwest-Veluwe 

 
Knopjes tellen in het Aviodrome te Lelystad 

Op 10 mei was het eindelijk zover. Een ech-
te kindermiddag voor kinderen en hun ou-
ders. Deze middag werd georganiseerd 
door Rayon Flevoland. Ook de kinderen uit 
Harderwijk waren welkom. 
Tussen half twee en twee uur werd ieder-
een verwacht. Ongeveer 30 kinderen met 
hun vaders en/of moeders. Het was een 
drukte van belang toen iedereen binnen 
was.  
De kinderen werden in twee groepen ver-
deeld. De ene groep ging spelletjes doen en 
de andere groep mocht met vijf begeleiders mee het Aviodrome in. Intussen kregen de 
ouders voorlichting van een kinderarts.  
Voor een aantal kinderen was het echt superspannend. Ze wilden in het begin terug naar 
hun ouders. Door veel overredingskracht bleven ze uiteindelijk toch maar bij ons. Wat een 
beleving was dat voor de kinderen. We kregen een boekje waarin quizvragen stonden die 
we aan de hand van de route moesten beantwoorden. Er waren moeilijke vragen zoals: 
Hoeveel knopjes zitten er in de cockpit van een vliegtuig? Nou dat was een ding, om al die 
knopjes te tellen was er te weinig tijd.  
Ook mochten ze binnenin een vliegtuig kijken. Er was echt van alles te zien. Zij kwamen 
ogen te kort. Ze wilden overal wel in en alles uitproberen. Sommigen werden benauwd 

van de inspanning en moesten even een 
extra puf nemen. Verbazingwekkend hoe 
die kinderen daarmee om gaan. Hebben 
het nergens over, pakken een puf uit de 
tas, puffen even en hup gaan weer met 
die banaan. Kinderen blijken op dat punt 
heel flexibel te zijn en passen zich won-
derwel snel aan. Na de speurtocht/quiz 
kregen ze allen een vliegbrevet. Super-
trots waren ze daarop.  
Na afloop van het feest kregen we alle-
maal patat met iets lekkers erbij en ook 
stonden er schalen met gezonde snacks 
zoals mini komkommers, mini paprika’s en 
tomaatjes.  
Al met al een zeer geslaagde middag.  
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Werkgroep Apeldoorn 

Betere conditie door nordic walking 

Hallo, ik ben Jetty Bennink-Pots en doe aan nordic walking. Ik ben hiertoe gekomen omdat 
er 6 jaar geleden een gezamenlijke actie was van het Astma Fonds/Longfonds en 4FunFit. 
Het was een test om mensen met een longaandoening actief bezig te laten zijn in de bui-
tenlucht. Deze test werd voor het eerst gesteund door het Longfonds, toen nog Astma 
Fonds. 

Er was een voorlichtingsavond in De Stolp. We hoorden hoe belangrijk het is om aan je 
conditie en je weerstand te werken en kregen goede uitleg over het doel van deze actie. 

We begonnen met 15 mensen. Omdat we allemaal iets met de longen hadden, kregen we 
al snel een klik. Je hebt overeenkomsten en dan is het begrip er veel sneller. Mijn conditie 
was redelijk gemiddeld. Dingen plannen was echt nodig: of het één of het ander.  

Twee keer per week oefenden we in het Mheenpark en in het park achter paleis Het Loo, 
allebei mooie locaties en schone lucht. We oefenden 12 weken en hebben het afgesloten 
met wandeldagen in Kootwijk en in Berg en Bos. Van Margaret kregen we allemaal een 
roos omdat we de eerste therapiegroep waren van 4FunFit en het Longfonds. 

Al met al is het nu zo goed met me dat ik langere tijd kan nordicken en er ook nog op de 
fiets heen kan gaan. De conclusie is: als je kunt, probeer dan iets aan je conditie te doen, 
b.v. nordic walking, lekker buiten, goede begeleiding, na de training koffie of thee en alle 
aandacht voor iedereen. 

Mijn conditie is met heel veel sprongen vooruitgegaan, mede dankzij nordic walking en de 
steun van Margaret en Elbert van Mourik. 

 

Nieuwe beweeguitdaging voor longpatiënten 

Binnenkort gaan trainers Margaret en Elbert de 4FunFit Airchallenge organiseren. Het 
doel is longpatiënten te stimuleren om meer te gaan wandelen en bewust te laten worden 
van hun houding en het gebruik en oefenen van hun lichaam. 

Deelnemers kunnen gedurende drie maanden op een laagdrempelige manier samen met 
anderen kennismaken met sportief wandelen, nordic walking en smovey walking. Er wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de individuele longpatiënt. 
Het maakt niet uit of u langzaam of snel bent of dat u het kort of lang volhoudt. Iedereen 
die wil, kan meedoen. 

Via info@4funfit.nl of 06 49644098 kunt u informatie krijgen over het nut en belang van 
het oefenen van uw ademhalingsspieren en het aanleren van de juiste wandeltechniek en 
houding. 

 

 

mailto:info@4funfit.nl
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Werkgroep Achterhoek  

Mondharmonicatherapie  

De laatste tijd wordt steeds meer aandacht besteed aan het bespelen van de mondharmo-
nica door mensen met chronische longklachten. De werkgroep Achterhoek heeft hier al 
aandacht aan besteed tijdens een lotgenotendag in 2013. De heer Mulleman heeft daarna 
MHT Meddo opgericht. Het is snel gegaan en er zijn op diverse plaatsen groepen bijgeko-
men. Al deze groepen zijn nu onderdeel van MHT Nederland. Bekijk de site: 
www.mhtnederland.nl om te zien waar u terecht 
kunt in Gelderland. 

Door zowel te blazen als te halen door de mond-
harmonica is het mogelijk dat uw longfunctie ver-
betert. Naast een gezellig bijeenzijn en een ont-
spannen manier van lesgeven leer je als leuke 
bijkomstigheid de mondharmonica te bespelen. 
Het is niet noodzakelijk enige vorm van muzikali-
teit te hebben of noten te kunnen lezen. Dit ge-
beurt op een eenvoudige manier door middel van 
cijfers.. Twee vrijwilligers van de werkgroep Ach-
terhoek gaan met veel plezier op de donderdagmorgen naar MHT Meddo toe. 

Kosten zijn minimaal eenmalig rond de € 40,-. 

Voor informatie zie bovenstaande site. 

 

Werkgroep Rivierenland 

Jubileum 
 
Onlangs vierde de heer De Jong uit Buren zijn 50-jarig jubileum als organist van de kerk in 
Geldermalsen. 
Zijn vrouw kon dat helaas niet meer meemaken. Zij overleed twee maanden geleden aan 
de gevolgen van COPD. Ter nagedachtenis aan haar heeft de heer De Jong een collectebus 
van het Longfonds neergezet en onder de mensen die hem kwamen feliciteren € 1.200 
opgehaald voor het Longfonds. 
 
Meneer De Jong, hartelijk bedankt voor uw collecte en dank aan de gulle gevers voor hun 
bijdrage aan het Longfonds. We hopen dat het inspirerend werkt en dat meer mensen dit 
goede idee zullen volgen. 
 
De heer De Jong opperde een stukje te plaatsen in De Gelderse Luchtpost en in de Long-
wijzer om zo anderen op hetzelfde goede idee te brengen: een collectebus te plaatsen bij 
een bijzondere gelegenheid. 



 16 

 

SRG 

Statiegeldactie geslaagd 

Aangemoedigd door onze verenigingsconsulent Marcel Bos, bedacht ik dat ik vanuit mijn rol als 

penningmeester en financieel sparringpartner van werkgroepen, de werkgroepen zou kunnen 

aanmoedigen en wellicht overhalen hetzelfde kunststukje uit te halen als ik bij ‘mijn’ super in 

Beek-Ubbergen heb gepresteerd. In de maand april heeft de statiegeldactie aldaar een bedrag 

van ongeveer € 325,00 opgeleverd. 

Van Marcel begrijp ik dat hij zelf heeft aangeklopt bij twee Jumbo's in Harderwijk. Er zijn daar 

wachtlijsten, maar hij denkt dat het wel goed gaat komen daar. 

Hoe kun jij helpen? 

Benader de supermarkt in jouw buurt met het idee om een statiegeldactie op te starten voor 

het Longfonds. De ervaring leert dat het goed werkt als het door een klant van de supermarkt 

zelf gevraagd wordt. Vaak heeft de supermarkt een statiegeldbox die je  

hiervoor kunt gebruiken. Mocht dit niet zo zijn dan kun je bij het Longfonds de giftenbox aan-

vragen. Vergeet niet om jouw actie aan te melden via Annabelvandenoever@longfonds.nl. Ze 

stuurt je dan een poster toe om bekendheid te geven aan de actie. 

Na de actie 

Als de statiegeldactie is afgelopen, hoort Annabel van den Oever dat graag. Leeg samen met de 

supermarkt de statiegeldbox en tel de opbrengst zorgvuldig. De supermarkt maakt het bedrag 

dan over naar het Longfonds, bankrekeningnummer NL95INGB0000055055 o.v.v. 

'statiegeldactie' en de naam van de supermarkt.  

Contact 

Heb je hulp nodig bij het organiseren van de statiegeldactie of heb je vragen? Neem dan gerust 

contact op met Annabel van den Oever via Annabelvandenoever@longfonds.nl of (033) 43 41 

212.  

Maak het Longfonds blij met jouw hulp bij het vervullen van hun wens voor de toekomst:   

iedereen gezonde longen.  

Het Longfonds heeft grote dromen en is blij 

met iedere bijdrage die jij kunt leveren.  

Samen maken we het verschil! En ‘last but 

not least’: waar nodig sta ik je graag met 

raad en daad terzijde. 

 

Jos Mewe, penningmeester Samenwerkende 

Rayons Gelderland 

‘De Gelderse Luchtpost ‘ is een uitgave van de  

Samenwerkende Rayons Gelderland (SRG) 

(Veluwe, Betuwe en Achterhoek) 

 

Redactie : 

Telefoon: (036) 5222372  

Klipper 69, 3891 ZV, Zeewolde 

E-mail: h.piepers4@chello.nl  

Tekstredactie: Han van Breugel 

E-mail SRG: gelderland@regio.longfonds.nl  
E-mail website:  websitegelderland@regio.longfonds.nl  

Website SRG: http://gelderland.longfonds.nl/  
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