
Geachte bezoeker,

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de bijeenkomst op dinsdag 21 november 2017 a.s. om 14.00 uur. 
Het thema op deze dag is 'Feiten en fabels bij longziekten'. Waarom geloven mensen eerder fabels 
dan feiten? Komt dat omdat iedereen het zegt? Of omdat het op internet staat? Deze middag gaan 
we veel fabels ontrafelen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Neem dan ook uw eigen feiten en 
fabels mee, die komen zeker aan bod.
Twee interessante feiten/fabels:
1. Van voeding kun je benauwd worden.
2. Vroeger kregen mensen met astma speciale sigaretten voorgeschreven.

Als u wilt, kunt u voorafgaand aan de bijeenkomst uw feiten en fabels sturen naar : 
utrecht@longpunt.longfonds.nl t.a.v. Wiesja Yang.

Datum en tijd: 21 november 2017, 14.00-16.00 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur

Locatie: Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1 te Utrecht
Gratis entree
Gratis parkeren (vraag bij aankomst om een parkeerkaart)

Gastspreker: Huub Piepers, namens het Longfonds

Over Huub Piepers
Ik ben sinds 1995 vrijwilliger en heb veel verschillende dingen bij het Longfonds gedaan.
Op dit moment ben ik
- coördinator van de werkgroep Noordwest Veluwe
- rayoncommissielid van het rayon Veluwe ( samen met de Betuwe en de Achterhoek vormen we de 
Samenwerkende Rayons Gelderland (SRG))
- beheerder van de website van Gelderland
- geef de nieuwsbrief uit namens alle 13 werkgroepen
- lid van de LED (Longfonds ervaringsdeskundigen)
- publieksvoorlichter ( al 21 jaar)

mailto:utrecht@longpunt.longfonds.nl
https://maps.google.com/?q=Bosboomstraat+1&entry=gmail&source=g


Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. 
Vrijwilligers van het Longfonds leiden het gesprek en zijn aanwezig met informatie over longziekten
en de gevolgen voor het dagelijks leven.

U hoeft geen patiënt van het Diakonessenhuis en/of lid van het Longfonds te zijn om deel te 
nemen aan de bijeenkomst. Er is vrije inloop, dus aanmelden is niet nodig en deelname (inclusief 
parkeren) is gratis. Ook partners, mantelzorgers en zorgverleners zijn van harte welkom. 
Meer informatie over toekomstige bijeenkomsten vindt u op de website van het Diakonessenhuis 
en het Longfonds.

Parkeren
Vanwege de bouw van het Gezondheidshuis op het voorterrein van het ziekenhuis is P1 gesloten 
en parkeert u op P2 en P3. Houdt u er rekening mee dat het iets meer tijd kan kosten om een 
plekje te vinden. Het Diakonessenhuis zet een parkeershuttle in, die patiënten en bezoekers van 
hun parkeerplek (P2 of P3) naar de hoofdingang brengt en vice versa. Op de website van het 
Diakonessenhuis vindt u meer informatie over parkeren en de route naar het ziekenhuis.

We hopen u allen te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
Wiesja Yang
Communicatiemedewerker Longpunt Utrecht

utrecht@longpunt.longfonds.nl
www.utrechtgooienvecht.longfonds.nl
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