
Oud militair Huub Piepers en apothekersassistente 
Jolanda Mengerink zijn vrijwilligers bij de Werkgroep 
Publieksvoorlichting Gelderland. Ze geven uitleg  
over longziekten aan allerlei groepen én leiden nieuwe 
vrijwilligers op. En dat doen ze met veel plezier.

AAn wie geven jullie zoAl voorlichting?
Huub PiePers: ‘Eigenlijk aan iedereen die graag meer wil weten over  
longziekten. Denk aan EHBO-verenigingen, scholen, ouderenverenigingen, 
apothekersclubs, moskeeën en vrouwenverenigingen.’
Jolanda Mengerink: ‘Het is elke keer weer een verrassing waar je terecht-
komt. De ene keer sta ik tussen de muziekinstrumenten, de andere keer op 
een zolder of in de aula van een school. Dat maakt het voor mij extra leuk.’

wAt vertellen jullie tijdens zo’n bijeenkomst?
Jolanda: ‘Dat hangt van de groep af. Aan een schoolklas vertel ik  
bijvoorbeeld eerst waar de longen zitten en hoe ze werken, bij een  
groep doktersassistentes hoeft dat natuurlijk niet. 
Huub: ‘En bij een EHBO-vereniging weten ze precies wat er moet  
gebeuren als iemand dreigt te stikken, maar een astma-aanval is weer 
anders. Daarom hebben we EHBA bedacht: Eerste Hulp Bij Astma- 
aanvallen. Zo passen we ons verhaal steeds aan.’

wAt is jullie belAngrijkste doel?
Jolanda: ‘We willen niet alleen de kennis over longziekten vergroten, maar 
vooral ook het begrip voor mensen met een longziekte. Dat je de ene dag 
nog vrolijk rondfietst en de volgende dag zo ziek bent dat je in bed moet 
blijven, komt bij veel mensen vreemd over. Wij leggen uit hoe dat zit.’

‘Dat vakantiehuisjes 
zónDer open haarD 
voor longpatiënten 
juist uitnoDigenD zijn, 
wAs voor onze 
mArketeers een echte 
eyeopener!’
een parkbeheerDer uit olDebroek

werkgroep publieksvoorlichting gelderlAnd:

‘Wij vertellen niet alleen 
Wat een longziekte is, 
maar ook hoe het voelt’
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Huub: ‘We vertellen niet alleen wat een longziekte 
is, maar ook hoe het voelt. Zo laten we deelnemers 
ervaren hoe het is om een astma-aanval te hebben. 
Hoe? Door ze eerst kniebuigingen te laten maken 
en vervolgens met dichtgeknepen neus door een 
rietje te laten ademen. Vaak schrikken ze ervan 
hoe benauwd je dan bent.’

‘ik wist niet dAt 
het longfonds 
ook filmpjes in 
het turks hAd. 
Dat maakt het 
veel DuiDelijker!’
bezoekster van een moskee
 

wAt voor soort situAties  
mAken jullie mee?
Jolanda: ‘Ik moest een keer voorlichting geven 
aan drie klassen vmbo-leerlingen tegelijk. Oeps, 
dacht ik toen, die houd ik natuurlijk nooit 
anderhalf uur stil met een presentatie. Er was een 
vrijwilliger mee, die op dat moment heel benauwd 
was. Hij vertelde dat hij COPD had en dat dit 
kwam door het roken. Ineens was het doodstil in 
de zaal. Het maakte echt indruk op ze.’
Huub: ‘We merken steeds weer dat onze voorlich-
ting echt wat toevoegt. Onlangs stond ik bijvoor-
beeld voor groep installateurs die aanpassingen 
doet in huizen van COPD-patiënten. Die hebben 
natuurlijk wel de basis-kennis, maar dat droge 
lucht heel belangrijk is en waarom, wisten ze 
eigenlijk niet.’

wAt is jullie persoonlijke motivAtie?
Huub: ‘Ik weet als geen ander hoe beangstigend 
het is als je plotseling benauwd wordt en niet weet 
wat er aan de hand is. In 1994 kreeg ik namelijk 
een astma-aanval terwijl ik helemaal geen astma 
had. Dat stopte niet meer en ik belandde in het 
ziekenhuis. Daar bleek ik COPD te hebben. Ik 
wist er niets van en vroeg informatie op bij het – 
toen nog – Astma Fonds. Vrij snel daarna meldde 
ik me aan als vrijwilliger en nu ben ik coördinator 
van de werkgroep Noordwest-Veluwe.’

Jolanda: ‘Als apothekersassistente kom ik in 
aanraking met allerlei soorten patiënten en ik 
wilde als gezond persoon graag wat extra’s 
bijdragen. Ik ben me gaan verdiepen in verschil-
lende patiëntenverenigingen en het Longfonds 
sprong er voor mij uit, omdat ze zich ook in de 
regio’s zo actief inzetten. Ik geef nu tien jaar  
voorlichting en het is nog altijd geen routine.  
Ja, het kost veel tijd, maar ik krijg er heel veel  
positieve energie voor terug.’

hoe verloopt de sAmenwerking?
Huub: ‘Normaal gesproken zien Jolanda en ik 
elkaar niet vaak, maar op dit moment leiden  
we samen vier vrijwilligers op die straks ook  
voorlichting kunnen geven. We vullen elkaar  
perfect aan. Zij weet meer over medicijnen en ik 
heb ervaring in lesgeven.’
Jolanda: ‘Eind juni zijn we met acht publieks-
voorlichters. Het is heel fijn om het met meer 
mensen te doen, want er is echt behoefte aan 
goede voorlichting over longziekten.’

‘mAg ik de 
presentAtie 
hebben? Dan kan 
ik einDelijk mijn 
moeDer overtuigen 
om te stoppen 
met roken’
liD van een ehbo-vereniging

de Werkgroep Publieksvoorlichting gelderland 
geeft voorlichting aan allerlei groepen in de 
regio. een voorlichtingsbijeenkomst duurt 
anderhalf à twee uur en is gratis. Wel wordt er 
een bijdrage in de reiskosten gevraagd van € 30,-
per persoon. de werkgroep is te bereiken via de 
website gelderland.longfonds.nl of stuur een  
e-mail naar contact@gelderland.longfonds.nl.


