
 
 

Dinsdag 21 mei was het Grand-Café van wooncentrum Bannehof in Gorinchem ook deze keer weer de 

setting waarin de longpuntbijeenkomst plaatsvond. 

 

Onze relatiemanager Josien van Essen nam het thema:  Wat kan het Longfonds voor u 

betekenen? voor haar rekening. Ze stelde zichzelf voor en gaf uitleg over wat de functie 

relatiemanager binnen Longfonds inhoud. 

  

Aan de hand van de sheet “Het Longfonds in één adem” werd de presentatie aangevangen.  

De hoofdpunten: 

1. gezond leven is de norm 

2. zelf regie nemen 

3. echte oplossingen 

ad 1: rookvrij is de norm en gezonde lucht is normaal!  

ad 2: het probleem hierbij is wanneer een professional in de hand nemen of zelf met naasten?  

ad 3: (o.a.) aanjagen onderzoek en talent, repareren van kapotte longen, voorkomen van astma. Met 

als slogan: We doen het samen waarbij de persoonlijke behoefte centraal staat! 

  

Uitgediept werd: Informatie & voorlichting, Elkaar ontmoeten en onderzoek 

(longziektes voorkomen, belangenbehartiging en fondsenwerving werden niet onder het karpet 

geschoven maar niet echt uitgespit) 

Info en voorlichting via  

➢ Longwijzer (informatieblad),  

➢ Longforum (gesprekspanel van deskundigen en mensen met een longaandoening) 

➢ Longfonds advieslijn (voor alle niet medische vragen)  

➢ Longfonds web shop.  

 

Elkaar ontmoeten doen we bij 63 longpunten in den lande. Deze zijn bedoeld voor longpatiënten, 

mantelzorgers, zorgverleners en overige belangstellenden. Met als doel: Samen wijzer worden! Uit een 

ca. twee jaar geleden gehouden uitvraag blijkt dat van de 2000 longpuntbezoekers er ong. 800 

meededen die als effect het bezoek aan longpunten meekregen:  

❖ toename van kennis/bewustwording,  

❖ verbeterd zelfmanagement en daardoor een verbeterde positieve gezondheid ervaren  

Onderzoek is nodig omdat 

• er 1.2 miljoen chronische longzieken zijn,  

• er 60.000 astmapatiënten zijn waarvan de medicatie niet aanslaat,  

• er elke dag 66 mensen met een longaanval in het ziekenhuis belanden en  

• er elke dag 35 kinderen te horen krijgen dat ze allergische astma hebben 

 

Voorbeelden van lopende onderzoeken:  

o ademtest peuterastma,  

o longventielen bij COPD en  

o onderzoek naar sarcoïdose.  

Een ander onderzoek is Longfonds/acceleratie waarbij wereldwijd in samenwerking twee 

onderzoeksprogramma’s lopen: Astma voorkomen en longreparatie. 

 

De presentatie was gelardeerd met filmpjes om een goed inzicht te krijgen. De filmpjes zijn te zien 

op https://www.longfonds.nl/wat-doet-het-longfonds/medische-doorbraken/longfonds-accelerate 

  

Josien kreeg applaus toen haar presentatie ten einde was en zij kondigde aan dat we verder gaan in 

september met: Met een longziekte en longmedicatie de winter door: luchtverontreiniging, 

houtkachels en vuurwerk 

https://www.longfonds.nl/wat-doet-het-longfonds/medische-doorbraken/longfonds-accelerate
https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-met-een-longziekte-en-longmedicatie-de-winter-door-luchtverontreiniging-houtkachels-en
https://dordrechtgorinchem.longfonds.nl/lp-gorinchem-met-een-longziekte-en-longmedicatie-de-winter-door-luchtverontreiniging-houtkachels-en

