
 

 
 
 

- Persbericht -  

 

Diakonessenhuis en Longfonds organiseren bijeenkomst 

longpatiënten  
 

dinsdag 24 november 2015 

van 14.00 tot 16.00 uur 

Diakonessenhuis locatie Utrecht, Bosboomstraat 1 

 

 

Utrecht, november  2015  

Speciaal voor longpatiënten organiseren het Diakonessenhuis en het Longfonds op dinsdag 24 

november een Longpunt. Longpunt is een ontmoetingsplaats voor mensen met een chronische 

longziekte zoals astma en COPD. Tijdens de bijeenkomst van 24 november - de zevende in een reeks 

van acht bijeenkomsten – staat Zorgverzekering centraal.  

Deelnemers hoeven geen patiënt van het Diakonessenhuis en/of lid van het Longfonds te zijn, 

aanmelden is niet nodig en deelname (inclusief parkeren) is gratis. Ook partners, mantelzorgers en 

zorgverleners zijn van harte welkom. Het Diakonessenhuis en het Longfonds vinden het belangrijk om 

patiënten zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun ziekte en organiseren daarom deze 

bijeenkomsten. Zie voor meer informatie www.diakonessenhuis.nl/agenda en de agenda op 

www.utrechtgooienvecht.longfonds.nl 

 

 
Bijeenkomst 24 november: Zorgverzekering 
Wat verandert er in 2016 eigenlijk in de zorg voor uw longen? Heeft u al gekeken naar de nieuwe 

verzekeringspolis van uw zorgverzekeraar? Waar moet u op letten als u een andere zorgverzekering 

wilt? Wie kan u daar bij helpen? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord als u naar het 

longpunt Utrecht komt.  

Gastsprekers zijn: Larissa Exalto van het Longfonds  en Jos van Putten van Sucsez Zorgverzekering. 

 

Longpunt 8x per jaar 

Het Diakonessenhuis en het Longfonds organiseren in 2015 acht keer een Longpunt in het 

Diakonessenhuis locatie Utrecht. De thema’s zijn onder andere medicatie, bewegen, voeding en 

ademhaling. De data vindt u op www.diakonessenhuis.nl/agenda  

 

Zorg voor longpatiënten in het Diakonessenhuis  

De longartsen van het Diakonessenhuis behandelen alle voorkomende longaandoeningen zoals de 

chronische ziekten COPD en astma, longkanker, tuberculose, longontsteking en slaapapneu. Zij 

werken daarbij nauw samen met longfunctieanalisten, verpleegkundigen, doktersassistenten, medisch 

secretaressen en gespecialiseerde longverpleegkundigen. Samen streven zij ernaar patiënten de 

beste zorg en behandeling te bieden en goed te begeleiden tijdens hun ziekte en de gevolgen 

daarvan op het dagelijks leven.  

 

Longfonds 

In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een 
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zeldzame longziekte. Het Longfonds, (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor iedereen met een 

chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen. 

 

 

 

### 

 

Noot voor de redactie 

 

Voor meer informatie, het aanvragen van interviews en/of beeldmateriaal: 

Naam   Ineke Lantinga 

Functie   Hoofd Communicatie Diakonessenhuis 

Telefoon:   088 250 9705 

E-mail:   communicatie@diakhuis.nl  

Internet:  www.diakonessenhuis.nl 

 

 

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn 

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties 

in de regio Utrecht. Ruim 2500 medewerkers, onder wie 185 medisch specialisten, zetten zich 

dagelijks in om patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en 

persoonlijke zorg in een prettige omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks 

erkenningen van diverse onafhankelijke instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het 

Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) 

onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 400.000 mensen de poliklinieken, worden circa 25.000 

patiënten opgenomen en vinden er ruim 32.000 dagbehandelingen plaats.  

Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl 

 

Volg ons ook op: 

www.twitter.com/diakhuis 

www.facebook.com/diakonessenhuis  
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