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  De Gelderse Luchtpost 
Informatiebulletin voor leden van het Longfonds in Gelderland 
Samengesteld door alle werkgroepen uit Gelderland.  

Verschijnt in januari en juli. 
Oplage: 5000 

 Kies voor je longen, stook geen hout 
 
Nederland telt een miljoen mensen met een longziekte. Houtrook verergert vaak hun 
gezondheidsklachten. Bij de verbranding van hout komt fijnstof vrij en een hele rij kanker-
verwekkende en giftige stoffen. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en 
vuurkorven is voor niemand gezond. Het Longfonds raadt mensen aan om geen hout te 
stoken en pleit voor strengere maatregelen om ge-
zondheidsschade te voorkomen. 
 
Wageningen 
Op 5 oktober gaf ervaringsdeskundige en voorlichter 
van het Longfonds Huub Piepers in het stadhuis van 
Wageningen uitleg over de gezondheidsrisico’s bij 
het stoken van hout. Deze avond werd georganiseerd 
door het Platform Duurzaam Wageningen. 
  
Hout stoken zonder gezondheidsrisico’s: is dat een feit of een fabel? 
Wat kunnen gemeenten doen om deze risico’s te vermijden? Op welke wetten kunnen zij 
terugvallen?  
Wat vinden bedrijven in de ‘houtstook-branche’ ervan? Kunnen zij de technische innova-
ties leveren om emissieloos hout te stoken? 
Hoe kijken patiënten- en consumentenorganisaties zoals de Stichting Houtrookvrij en het 
Longfonds tegen dit vraagstuk aan? 
 
De 60 deelnemers aan het debat kunnen terugzien op een levendige discussie, die een 
open einde kende. We hebben als Longfonds nog veel werk te verzetten. Of zoals voorlich-
ter Piepers het zegt: “Niet alle mooie verhalen zijn ook waar!”. 
 
Kent u gemeenten, burgerplatforms of belangengroepen die voorlichting geven over hout-
stook en/of hierover lokaal het debat met elkaar voeren? Meld het ons! 
Heeft u zelf belangstelling om met ons mee te denken en mee te praten over gezonde 
buitenlucht (verkeer, industrie) of over hout stoken? Bel of mail dan met Marcel Bos, con-
sulent van het Longfonds in Gelderland, tel. 033-43 41 240 of marcelbos@longfonds.nl 

Gezonde longen van levensbelang 

mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Midgetgolf, 30 juni 2017 
  
De werkgroep Nijmegen van het Longfonds heeft op 30 juni jl. een uitstapje voor  
lotgenoten georganiseerd. Dit keer werd het midgetgolfen in Afferden.  
 
Het is een hele mooie, frisse en vrolijke middag midgetgolf geworden. De Tabaksplant in 
Afferden was voor iedereen goed bereikbaar, zowel met de auto als met openbaar ver-
voer. De bus stopte voor de deur. 
Na de ontvangst met een kop koffie of thee en met soesjes en chocolaatjes, ging vrijwel 
iedereen direct de golfbaan op. Een enkeling die het niet zag zitten, vermaakte zich prima 
met de oudhollandse spelen binnen. Zowel op de golfbaan als binnen werd er druk ge-

kletst en goed gelachen. Tussendoor was er 
een pauze met een fris drankje om de kelen 
te smeren voor de volgende ronde spel en 
lachen. 
 
Han Rutten, een van de deelnemers,  
verwoordt deze dag als volgt: 
“We hebben genoten van het dagje uit van 
het Longfonds. De weergoden waren ons 
gunstig gestemd, want degenen die meede-
den met het midgetgolf hadden geen last 
van regen. 
Het was leuk dat de mensen die niet in staat 
waren om midgetgolf te spelen mee konden 
doen met de oudhollandse spelletjes. Het 
was fijn om te zien dat iedereen zich ver-
maakte en genoot van alle versnaperingen. 

Het valt niet mee om iets te verzinnen voor mensen met een beperking door problemen 
met de luchtwegen. 
Misschien kan een bezoek aan een stad, bijvoorbeeld Grave, met een rondleiding door 
een gids iets zijn. Ook zou het Afrika Museum in Berg en Dal met het binnen- en buiten-
museum in aanmerking kunnen komen. 
Al met al was het een hele leuke middag. Dank aan alle vrijwilligers die er mede voor ge-
zorgd hebben.” 
  
De dag werd afgesloten met een frietje, snack en een heerlijk ijsje als toetje. 
Iedereen ging hierna weer voldaan huiswaarts. Wie wil bekijken hoe leuk de dag was, dit 
kan op de volgende pagina: https://myalbum.com/album/wfoipHD8xZDk 

  
Suggesties voor een uitstapje in 2018 zijn van harte welkom. 

https://myalbum.com/album/wfoipHD8xZDk
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Hallo, mijn naam is Corine Lutz 
 
In 2014 werkte ik als fysiotherapeut met hart- en  
longpatiënten. Mijn ervaring was dat een longziekte 
vaak onzichtbaar is voor de omgeving. Onder andere 
daarom ben ik begonnen als publieksvoorlichter bij het 
Longfonds.  
Als publieksvoorlichter ga je bijvoorbeeld naar scholen, 
EHBO-verenigingen en vrouwenverenigingen om voor-
lichting te geven over longziekten. Op deze manier kan 
ik een kleine bijdrage leveren aan meer bekendheid en 
bewustwording van dit onderwerp. En het zorgt voor meer bekendheid van het  
Longfonds. Inmiddels werk ik ook als voorlichter bij de Hartstichting.  
Ik geef telefonisch informatie en advies, beantwoord vragen per mail en via de chat. Daar-
mee help ik mensen persoonlijk op weg. De meest ondenkbare vragen komen binnen, zo 
blijf je leren. De vragen gaan over onderzoeken, behandelingen en keuzes daarin. Maar 
we hebben ook gesprekken over hoe je het gesprek met de arts aan kan gaan, hoe je je 
klachten beter duidelijk kan maken, op welke manier je het beste met de ziekte van je 
naaste om kan gaan. Ook bellen mensen om hun verhaal te doen. Een luisterend oor is 
dan al voldoende.   
Er zitten veel overeenkomsten tussen mijn werk en de doelen van het Longfonds. Dit zorgt 
voor een mooie combinatie. In de gesprekken met mensen binnen beide functies vind ik 
het belangrijk om mensen bewust te maken van de risicofactoren van hart- en longziek-
ten. Daarbij benadruk ik dat een gezonde leefstijl enorm kan helpen om deze ziekten te 
voorkomen. Zelf ben ik door middel van een sporthorloge steeds meer bewust van een 
gezonde leefstijl. Mijn horloge geeft weer een signaal, dus ik ga stoppen met dit stukje en 
weer aan de wandel.  
Wellicht kan ik iemand enthousiast maken om ook de cursus publieksvoorlichting te 
volgen in het voorjaar van 2018 zodat we door het land nog meer mensen kunnen  

bereiken.  
Het is echt niet nodig om alles te weten over 
longziekten. Naast tips en trucs over presen-
teren in het algemeen wordt tijdens de cur-
sus je kennis ook bijgespijkerd. Voor vragen 
kan je bij mij terecht via de redactie van dit 
blad. 
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Werkgroep naar de Harderwijkse Uitdaging 
 
De missie van de Harderwijkse Uitdaging is  
maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organi-
seren en om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. 
Door maatschappelijk  betrokken te ondernemen, laten  
bedrijven hun betrokkenheid bij de Harderwijkse samenleving zien. 
 
Op donderdag 12 oktober 2017 organiseerde de Harderwijkse Uitdaging de 2e editie van 
de Beursvloer Harderwijk. Hét evenement waar het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties in Harderwijk elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en handelen in betrok-
kenheid. = met gesloten beurs met/voor elkaar een dienst bewijzen. 
De werkgroep Noordwest-Veluwe had zich ook aangemeld. Gredy Ruiter en Huub Piepers 
bekeken bij aankomst de lijst met vraag en aanbod van alle deelnemers. De moed zonk 
hun al in de schoenen omdat de werkgroep wel vraag had maar niets te bieden. 
 
In het eerste gesprek dat ze voerden bleek al snel dat er toch een ‘klik’ was.  
Gert-Jan Gerrits, Directeur Inclusief Gresbo BV & Inclusief Intervens BV, wilde graag een 
COPD lunch voor ons organiseren. Binnen zijn eigen bedrijf en gemaakt door eigen perso-
neel. Inclusief Groep is sociaal ondernemer en heeft ruim 1.100 mensen in dienst. Min-
stens 80% hiervan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt.  
De werkgroep kan zelf, door ontbreken van financiën, geen COPD lunch meer organiseren. 
Er werden afspraken gemaakt, het officiële ‘match formulier’ werd ingevuld en ingeleverd 

bij de notaris. Dit was een fantastische match waar een serieus geldbe-
drag mee gemoeid is.  De werkgroep zal zo goed mogelijk de weder-
dienst uitvoeren. 
 
Het tweede gesprek was kort en bondig. Voorzitter Johan Peppelman, 

van de Stichting Rietmeen in Harderwijk, wilde graag een oefenruimte ter beschikking 
stellen voor een lotgenotencontactmiddag. Die middag staat dan in het teken van het op 
een muzikale manier de longen trainen. We gaan dan mondharmonica spelen.  Een vrij-
staande ruimte is dan zeer welkom. Zeker als die gratis is. 
Ook deze afspraak is bekrachtigd door de notaris en zal de 
werkgroep zal de gemaakte afspraken nakomen. 
De Rietmeen is een initiatief van de bewoners van de wij-
ken Drielanden en Stadsweiden om een plek te ontwikkelen 
dat  in het teken staat van burgerschap, duurzaamheid, 
groen en talentontwikkeling. 
 
Onze muziektalenten zullen opbloeien. 
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Laatste nieuws uit Zutphen 

Het Longpunt Zutphen organiseert in december helaas 
haar laatste Longpunt. 

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier de Long-
puntbijeenkomsten in Zutphen georganiseerd. Diverse 
onderwerpen zijn aan de orde geweest, zoals een ge-
sprek met een zorgverzekeraar, voeding, ergotherapie 
en mantelzorg. Twee keer hebben we gesproken over 
het belang van logopedie en ademhalen. Dat waren  
bijeenkomsten waar veel bezoekers op af kwamen. Ook 
de bijeenkomst die ging over adembenemende prikkels 
was een boeiende middag. Het ging over de hinder die 
we in de winter kunnen hebben van geurkaarsjes en de 
rook van houtkachels. 

Helaas is de decemberbijeenkomst voorlopig het laatste Longpunt omdat het bezoekers-
aantal terugloopt en we te weinig vrijwilligers hebben om de middagen te organiseren. 
Natuurlijk kunt u altijd één van de omliggende Longpunten bezoeken zoals die in Doetin-
chem, Apeldoorn, Deventer of Winterswijk. 

En mocht u vragen hebben over uw longen dan kunt u natuurlijk altijd bellen met de ad-
vieslijn van het Longfonds, telefoon 033-4341 212.  
Mailen kan ook op service@longfonds.nl 

 

Zingen maakt longen sterker 

Zingen is leuk, ontspannend en 

ook nog eens goed voor je lon-

gen. Zingen helpt tegen adem-

halingsproblemen en verbetert 

de longcapaciteit. Goed nieuws 

dus voor longpatiënten. Dat 

vond het jubilerende (60 jaar) 

Ulfts Mannen Koor ook. Ze no-

digden het Longfonds uit om 

een  promotiestand te plaatsen 

tijdens het grootse jubileum-

concert in de DRU Cultuurfabriek én ze doneerden ook nog eens 250 euro voor longonder-

zoek. 
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Longfibrose beter op de kaart          

 

Helma Hekking is coördinator Longpunt Rijn IJssel en vanaf 
2017 en ook bestuurslid van de longfibrosepatiënten-
vereniging.  

Wat is longfibrose en wat zijn Helma’s drijfveren? 

Wat is longfibrose? 

Longfibrose is een chronische, ernstige en zeldzame longaandoening. Zo’n 3200 mensen 
in Nederland hebben het. Bij longfibrose ontstaat bindweefsel- of littekenvorming in het 
longweefsel. Hierdoor wordt minder zuurstof afgegeven aan het bloed. In het begin 
heeft men vaak last van droge hoest en kortademigheid, achteraf gezien soms al meer 
dan een jaar. Ook worden dagelijkse activiteiten zoals aankleden, traplopen, lopen en 
fietsen steeds moeilijker. Omdat de ziekte langzaam verergert, heeft men het vaak niet de 
gaten. Als dan uiteindelijk de diagnose wordt gesteld, heeft men al meer dan een derde 
deel van de longcapaciteit ingeleverd. Dit is onherstelbaar.   

Soms is de oorzaak van longfibrose bekend, zoals het inademen van schadelijke stoffen, 
het gebruik van bepaalde medicijnen of bestraling. In 60 % van de gevallen is de oorzaak 
niet bekend (idiopathische longfibrose, IPF). Bij 20 % hiervan blijkt het om familiaire long-
fibrose te gaan. Voor IPF zijn sinds een paar jaar fibroseremmers beschikbaar, maar deze 
genezen de ziekte niet, ze remmen als het ware de achteruitgang. Over het algemeen 
steekt de aandoening de kop op vanaf het 50e levensjaar.  

Ik kwam in contact met de patiëntenvereniging omdat bij mijn man in 2013 IPF werd gedi-
agnostiseerd. Een volkomen onverwachte en onbekende diagnose voor ons, maar ook 
voor onze huisarts. We werden doorverwezen naar een expertisecentrum en daar werd 
ons direct verteld dat genezing niet mogelijk is. Een adequate therapie was helaas toen 
nog niet voorhanden. Medicijnen die remmend zouden kunnen werken, hadden veel bij-
werkingen en waren nog niet beschikbaar. Gelukkig is er dan de patiëntenvereniging die 
een luisterend oor biedt en waar je terechtkunt met al je vragen en onzekerheden. Door 
de jaarlijkse bijeenkomsten en de Internationale Longfibroseweken weet ik dat de vereni-
ging de ontwikkelingen sterk in de gaten houdt en er zo mogelijk aan meewerkt.  

Mijn echtgenoot overleed helaas in 2016. Toch wil ik me alsnog samen met de vereniging 
sterk maken om de ziekte beter op de kaart te krijgen. Longfibrose wordt door veel artsen 
te laat herkend. Het gebeurt nog steeds veel te vaak dat mensen door hun arts te lang aan 
het lijntje worden gehouden of dat er geen goede diagnose wordt gesteld. En als ze dan 
uiteindelijk bij een expertisecentrum terechtkomen, is het vaak al te laat om nog iets te 
kunnen doen. Tijdens de Internationale Longfibroseweken, jaarlijks in september, stoppen 
we veel energie in awareness en proberen we de pers te halen. Ook zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een zorgnetwerk en zorgplan longfibrose in samenwerking met de drie 
expertisecentra in Rotterdam, Amsterdam en Nieuwegein.  
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Door mijn brede ervaring in de ge-
zondheidszorg en als ervaringsdeskun-
dige hoop ik een zinvolle bijdrage te 
kunnen leveren. 

Gelukkig zijn er nu medicijnen beschik-
baar die het verloop van de ziekte kun-
nen vertragen. Genezing zou natuurlijk 
het mooiste zijn, maar wat zou het al 
fijn zijn als er iets wordt gevonden dat 
het proces echt remt. 

Mensen met longfibrose zien we ook 
graag op de Longpuntbijeenkomsten. 
Deze bijeenkomsten zijn tenslotte voor alle longpatiënten en hun naasten. 

 

 

Statiegeld voor het goede doel 

Veel supermarkten staan open voor initiatieven om statiegeldbonnen in te zamelen voor 

goede doelen. Het Longfonds doet ook mee. Zo leverde een statiegeldactie bij Nico de Witt 

Plus uit Beek/Berg en Dal, dankzij actievoerder Jos Mewe, maar liefst 336 euro op. 

Zelf ook een statiegeld actie starten? Kijk op  https://www.longfonds.nl/organiseer-

statiegeldactie-0 

 

 

Voor niks gaat de zon op 

Start ook een actie en strijd mee voor gezonde 

lucht en gezonde longen. Hoe je in actie kunt  

komen, bepaal je zelf. Ook maakt de grootte van de 

actie niet uit, alle donaties helpen in de strijd voor 

gezonde longen. In onze nieuwe handleiding voor 

actievoerders  geven we je tips hoe je een actie 

kunt opzetten en geven we je voorbeelden van 

acties.  

Heb je interesse om mee te strijden? Bel of mail dan met Marcel Bos, Longfondsconsulent 

in Gelderland: 033-43 41 240 of marcelbos@longfonds.nl 

https://www.longfonds.nl/organiseer-statiegeldactie-0
https://www.longfonds.nl/organiseer-statiegeldactie-0
mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Longpunt Arnhem-Liemers 
Kulturhus De Nieuwhof 
Rivierweg 1, 6932 KA Westervoort 
arnhemliemers@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 22502519 

 Longpunt Nijmegen 
nijmegen@longpunt.longfonds.nl 
t] 024 - 3975547 
Locatie CWZ 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
(melden bij receptie) 
Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen 

 

 
Longpunt Rivierenland 
rivierenland@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 18325477 
Locatie Tiel 
Wijkcentrum De Drumptse Hof 
De Balije 1, 4003 GA Tiel 

 
Longpunt Rivierenland 
rivierenland@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 18325477 
Locatie Culemborg 
Wijkgemeente De Open Hof 
Beethovenlaan 2, 4102 BM Culemborg 

 

 Longpunt Ede is in 2018 niet actief. 
Hebt u belangstelling om als vrijwilliger mee 
te werken om dit Longpunt te organiseren? 
Neem dan contact op met t] 033 - 4341295 
(Servicelijn Longfonds) 

 Longpunt Noordwest Veluwe 
noordwestveluwe@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 13833026 
 Ziekenhuis St Jansdal (Dageraitzaal) 
Weth. Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk 
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Longpunt Arnhem-Liemers 
Kulturhus De Nieuwhof 
Rivierweg 1, 6932 KA Westervoort 
arnhemliemers@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 22502519 

 

Longpunt Apeldoorn 
De Stolp 
Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn 
apeldoorn@longpunt.longfonds.nl 

 

Longpunt Zutphen is in 2018 niet actief. 
Hebt u belangstelling om als vrijwilliger mee te 
werken om dit Longpunt te organiseren? 
Neem dan contact op met t] 033 - 4341295 
(Servicelijn Longfonds) 

 
Longpunt Winterswijk 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
(personeelsrestaurant) 
Beatrixpark 1, 7100 GG Winterswijk 
winterswijk@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 - 518673 12 

 

Longpunt Doetinchem 
Slingeland Ziekenhuis (auditorium) 
Kruisbergseweg 25, 7000 AD Doetinchem 
doetinchem@longpunt.longfonds.nl 
t] 06 – 11441419 

 
Longpunt Nijmegen 
nijmegen@longpunt.longfonds.nl 
t] 024 - 39755 47 
Locatie Dekkerswald 
UCCZ Dekkerswald, 
ingang D, revalidatieafdeling 
Nijmeegsebaan 31, 6561 KE Groesbeek 
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Longpunten januari tot en met juni 2018 

 
Apeldoorn 
20 februari  Yoga  
                         Oefeningen op stoel. Aandacht voor ademhaling en lichaam 
17 april Dekkerswald 
                         Therapeuten vertellen wat intensieve longrevalidatie voor u kan betekenen 
19 juni   Diëtiste leert ons wat goede voeding is voor mensen met een longziekte 
 
Arnhem-Liemers 
17 januari  Krachttraining bij COPD 
                         Wat kan ik zelf doen? 
21 maart  Hoe ga je om met zorgverleners? 
                         Regie nemen en in je kracht gaan staan 
30 mei  Mindfulness 
                         Ademen met aandacht 
 
Culemborg 
28 maart  Nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen  
                         Ook: verloop Astma, COPD en Alpha 1 van begin tot de laatste fase 
 
Doetinchem 
25 januari  Zorg op afstand. Zorg in beeld. Thuismeet app 
                         Over technische vernieuwingen in de zorg. 
19 april Hoe gezond is onze buitenlucht? 
                         Door een voorlichter van het Longfonds 
 
Nijmegen 
16 februari  Het Astma/COPD overlapsyndroom 
                         Over COPD patiënten met een astmahistorie en over astma als risicofactor 
                         voor COPD 
                         Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 
20 april Hoe houd ik zelf de touwtjes in handen? Ben ik de piloot of de passagier?  
                         Over behandeling en zelfhulp 
                         UCCZ-Dekkerswald 
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Noordwest Veluwe 
17 januari  Longfondsspel “kopje koffie” 
                         Longpatiënten leren spelenderwijs belangrijke facetten van hun ziektebeeld  
                         en over de Noordwest-Veluwe 
21 februari  De Wmo … ook voor longpatiënten 
                         Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan het maat 
                         schappelijk leven 
21 maart  “Dokter … is het mijn hart of zijn het mijn longen? 
                         ”Tweeluik deel 1, in samenwerking met de Hart & Vaatgroep: 
                         De relatie tussen hartklachten en longklachten                          
18 april “Dokter … hoe kom ik simpelweg mijn leven door?” 

          Tweeluik deel 2, in samenwerking met de Hart & Vaatgroep: 
                          Psycho-sociale aspecten bij chronische long- en hartproblemen 

 
Tiel 
14 maart Nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen  
                         Ook: verloop Astma, COPD en Alpha 1 van begin tot de laatste fase 
 
Winterswijk 
15 februari  Spirometrie bij longziekten 
                         Uitleg en test. Door een longarts en een longfunctie assistent van SKB 
17 mei  Op vakantie met een longziekte 
                         Mogelijkheden en moeilijkheden. 

 

  
Voor- en nadelen van een sleutelkastje of sleutelkluis 

Mensen die minder mobiel zijn, zoals COPD patiënten, en moeilijkheden ondervinden bij 

het dagelijks veelvuldig openen van de voordeur kunnen baat hebben bij een zogeheten 

sleutelkastje. Deze kastjes waren in eerste instantie bedoeld om tijd te besparen. Mede-

werkers van de thuiszorg hoefden geen sleutels meer op te halen op kantoor en niet meer 

met grote sleutelbossen rond te rijden. De (verschillende) medewerkers van de thuiszorg, 

maar uiteraard ook al snel de mantelzorger(s), naaste familie en eventueel buren, open-

den via de in te toetsen code het sleutelkastje en kregen zo toegang tot de reservesleutel. 

Er waren en zijn veel vragen over de veiligheid van de oude, niet met het politiekeurmerk 

gecertificeerde sleutelkastjes omdat ze nogal gevoelig blijken voor inbraak en manipulatie. 

En doordat het kastje vaak zichtbaar is vanaf de openbare weg kunnen kwaadwillenden 

zien dat er waarschijnlijk een hulpbehoevend (ouder) persoon woont. Cliënten worden zo 

mogelijk sneller het slachtoffer van babbeltrucs.  

Ook blijkt uit testen dat oude, niet gecertificeerde sleutelkastjes met licht gereedschap in                
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nog geen halve minuut zijn te forceren. Bovendien kan een goedkoop en niet gecertifi-

ceerd sleutelkastje leiden tot problemen met de verzekering bij inbraak of insluiping.  

Helaas zijn in Nederland nog veel van deze kastjes in gebruik.   

De moderner sleutelkastjes hebben wel een SKG en/of het PKVV keurmerk. Uit testen 

blijkt dat deze kastjes minimaal 3 (SKG**) tot 5 (SKG***) minuten weerstand bieden bij 

gebruik van licht gereedschap.  

Alternatieven voor sleutelkastjes in de thuiszorg zijn moderne systemen met elektronische 

sloten die op afstand beheerd worden (o.a. Telelock en Loxx) en alleen geopend kunnen 

worden met een unieke digitale sleutel of mobiele telefoon. Een veilige oplossing, maar 

de systemen, de installatie en het onderhoud daarvan zijn prijzig. Ze worden o.a. door de 

thuiszorginstelling aangeboden middels een maandabonnement. En er kan ook een sto-

ring in het mobiele internet optreden waardoor de thuiszorgorganisatie in geval van nood 

toch geen toegang tot de woning kan verkrijgen.       

De wijkagent geeft aan dat het, ondanks de daaraan verbonden hogere kosten, belangrijk 

is dat sleutelkluizen voldoen aan de strenge anti-inbraakeisen die het Politie Keurmerk 

Veilig Wonen (PKVW) stelt. Hoe langer een inbreker nodig heeft om de sleutelkluis open 

te breken, hoe groter de kans dat hij afhaakt. De wijkagent wijst er verder op dat in geval 

van een calamiteit het personeel van ambulance, politie en brandweer de code niet kent 

en dat zij niet over een digitale sleutel beschikken. De beller zal hen dus de code door 

moeten geven of de deur zelf moeten openen. In geval van nood, zullen de hulpdiensten 

altijd binnen kunnen komen omdat ze gemachtigd zijn om een ruit of deur te forceren.                

Zie filmpje  SKG-IKOB test sleutelkluisjes     https://youtu.be/kPW2t2-oK4M  
Zie filmpje telelock van Archipel thuiszorg https://youtu.be/ondss3AFX6c  
Zie filmpje PKVW veilig wonen senioren     https://youtu.be/0xTAYcKAJPA 
 

Dagje uit voor ernstig zieke longpatiënten 

Op initiatief van actievoerder Gerard Collin uit Meddo en de werkgroep Achterhoek van 

het Longfonds steunen Geldersche Reizen uit Groenlo en de Meddose 

Koningsspelen een busreis van 60 ernstig zieke longpatiënten uit de 

regio Winterswijk met een bedrag van maar liefst 1.000 euro. 

Zes Vierdaagse lopers voor onderzoek Longfonds 

Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben we zes en-

thousiaste actievoerders ontmoet die samen het ontzettend mooie 

bedrag van 3.660 euro inzamelden voor onderzoek van het Longfonds. 

Wandelaars: Top gedaan!  

 

https://youtu.be/kPW2t2-oK4M
https://youtu.be/ondss3AFX6c
https://youtu.be/0xTAYcKAJPA
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De rookvrije generatie 

 Een nieuw nationaal preventieakkoord 

 Roken taboe in Nijmeegse speeltuinen 

Op initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds is de beweging 
‘samen op weg naar een rookvrije generatie’ gestart.  
De ambitie van de Rookvrije Generatie is opgroeiende kinderen te beschermen tegen ta-
baksrook en de verleiding om te gaan roken. 
De Rookvrije Generatie is ook opgenomen in het regeerakkoord. Er wordt een nationaal 
preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht. Het 
kabinet steunt de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie en het verhogen 
van de tabaksaccijns. 
Een goed voorbeeld hoe het kan werken, zijn de speeltuinen in de gemeente Nijmegen die 
op initiatief van D66 rookvrij zijn geworden. 

Raadslid Rachel Brouwer zwengelde de discussie aan toen de gemeentelijke gezondheids-
agenda werd besproken. ,,Wij zetten erop in dat de volgende generatie niet meer rookt. 
Dan moeten we er ook voor zorgen dat kinderen niet meer worden geconfronteerd met 
roken.’’ 
Bij de gemeentelijke speeltuinen is dat vrij eenvoudig te bereiken omdat het kan worden 
opgenomen in de huisregels. Brouwer: “Ik heb contact gehad met speeltuinbeheerders en 
ik heb begrepen dat ze echt zitten te wachten op duidelijke regels van de gemeente.’’ 

 
De tijd is rijp voor maatregelen die 
kinderen uit de sigarettenrook  
houden. Voetbalclubs NEC  en De 
Graafschap kondigden aan dat met 
ingang van het volgende seizoen de 
familievakken rookvrij zullen zijn. In 
veel pretparken is roken in de  
wachtrij niet meer toegestaan. 

Heeft u zelf belangstelling om met 
ons mee te denken en mee te praten 
over de Rookvrije Generatie? Of wilt u 
samen met ons actief worden in uw 
eigen woonomgeving? Bel of mail dan met Marcel Bos, consulent van het Longfonds in 
Gelderland, 033-43 41 240 of marcelbos@longfonds.nl 

 

mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Bijeenkomst bronchiëctasieën 

 

Wie gaat er op zijn vrije zaterdag naar Nijkerk om een landelijke dag van het Longfonds 
over bronchiëctasieën (BE) bij te wonen? Het waren meer dan honderd mensen die meer 
wilden weten over deze zeldzame longziekte. 

Na de ontvangst met koffie luisterden we naar Karin Klaassen die ons vertelde over Expe-
ditie Longfonds, waarin de fusie gerealiseerd was tussen het Longfonds en de patiënten-
vereniging. Nu de krachten gebundeld zijn, maakt het dat ze sterker samenwerken aan 
een maatschappij met gezonde lucht en gezonde longen. Met behulp van de lokale 
afdelingen wordt de organisatie dynamischer en flexibeler en wordt deskundigheid en 
inzet voor rookvrij-acties, voorlichting en collectes effectiever. 

Hierna kreeg longarts Monique Reijers het woord. Zij leidt de polikliniek in Groesbeek van 
het Radboud UMC en vertelde ons heel helder over bronchiëctasieën. Het werd een heel 
leerzame presentatie waarin feiten en weetjes elkaar afwisselden en waarin we leerden 
wat we zelf al jaren ervaren: onze luchtwegen, de bronchiën, zijn plaatselijk te wijd en 
daar nestelen zich bacteriën, waardoor de wanden steeds ontstoken raken. Dan is er lon-
gontsteking of bronchitus. Maar de bloedvaatjes en trilhaartjes raken ook beschadigd, 
waardoor het slijm niet goed wordt afgevoerd. Het gevolg is dat er zich opnieuw bacteriën 
nestelen.  

We leerden hoe je het beste kunt hoesten. Gebruik de flutter, de threshold, huf er goed 
op los en laat je controleren door een fysiotherapeut met longaantekening. Zij zijn 
geschoold om advies en begeleiding te bieden. 

Mevrouw Reijers sprak uitgebreid over de mogelijke oorzaken van BE en de richtlijnen, 
diagnostiek en behandelingen. Kort gezegd: laat je controleren of er sprake is van de  
pseudomonasbacterie, beweeg voldoende, let op je gewicht, hoest op de juiste manier, 
rust voldoende en probeer je dag anders in te delen. 

Troostend eindigde ze met: “Je hebt BE maar je bent het niet”.  

Na de lunch waren er verschillende workshops:  

 Een goed gesprek met je arts 

 Wat is jouw verhaal?  

 Ademhalings- en stemoefeningen. I 
Ik hoop hier op een later tijdstip wat meer  
informatie over te kunnen geven. 
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Het was een leerzame dag die besloten werd met een hapje en drankje en vooral veel 
ervaringen uitwisselen. Als cadeautje kregen we het boekje Mijn leven met Bronchiëc-
tasieën. Hierin vertelt een aantal patiënten hun verhaal, o.a. Ada Goethals, Julia van der 
Kooij en Flip Homburg. Ze hebben alledrie aan deze dag meegewerkt, Ada was ook 
dagvoorzitter op deze landelijke BE dag. 

Hierbij dank aan allen, vooral ook aan Lida Naber, projectmedewerker zeldzame 
longziekten, die deze dag (mede?) georganiseerd heeft. 

Als u lid bent van het Longfonds kunt u zich via service@longfonds.nl aanmelden voor 
actuele informatie over BE of u kunt kijken op www.longfonds.nl/be 

U kunt hier alle gegevens opvragen, ik denk aan het boekje ‘Mijn leven met Bronchiëc-
tasieën’, een brochure voor uw huisarts, lijst van longfysiotherapeuten, richtlijnen bron-
chiëctasieën en informatie over het radboud UMC. 
 

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. Kortom, alle 
informatie die belangrijk is voor longpatiënten kan hierop worden  
gelaatst. 
 
Enkele artikelen die afgelopen maanden geplaatst zijn: 

 In actie voor Rookvrije Generatie? 

 Longfonds organiseert uniek zangevent ADEMNOOT 

 Adviesgesprek zorgverzekering 

 Vervelend bericht van 'Klim mee voor COPD' 
 
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 

 

mailto:service@longfonds.nl
http://www.longfonds.nl/be
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
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Lotgenotendag NS ABC  
 
De Nationale Stichting voor het Algemeen belang van Chronische longpatiënten stelt elk 
jaar een geldbedrag beschikbaar om een lotgenotenactiviteit mogelijk te maken voor de 
leden van de Longpatiëntenvereniging van het Longfonds. 
 
Deze dag werd gehouden op 14 oktober bij café-restaurant Dute in Beltrum. 
Vanaf 10:30 uur stond de koffie en thee met krentenwegge klaar en nadat iedereen een 
plekje had gevonden werd er gezellig bijgepraat. 
Marianne Verhoeven opende de dag en vertelde hoe de dag verder was ingedeeld. Ze 
moest zich eerst voorstellen omdat ze pas vanaf begin dit jaar lid van onze werkgroep 
Achterhoek is. 
Na nog een kopje koffie of thee kwam de heer Cees Hartveld ons uitleg geven over mond-
harmonicatherapie voor longpatiënten. Hij geeft in Meddo mondharmonicales aan long-
patiënten en wil graag een tweede groep opstarten. Na 
een tijdje wil hij dan de twee groepen samenvoegen om 
zo één grotere groep te krijgen. 
Tijdens de uitleg over de mondharmonicatherapie 
speelde hij op verschillende mondharmonica’s. Op die 
manier liet hij het verschil horen van de verschillende 
toonhoogtes per mondharmonica. 
Inmiddels hebben zich al enkele mensen voor de nieu-
we groep aangemeld. 
Na de goede uitleg van Cees Hartveld was het tijd voor 
de lunch. Deze bestond uit een goedgevulde groentesoep met daarna een heerlijk broodje 
kroket. Voor de mensen die nog trek hadden, waren er nog diverse belegde broodjes. 
 
Hierna kon men buiten de benen strekken want het was die dag prachtig weer.  
De mensen die daar geen zin in hadden, konden ook in de zaal blijven zitten om eventueel 
met lotgenoten te praten. 
Tot slot van de dag werd er opgetreden door het dameskoor De Vrolijke Noot uit Eiber-
gen. Zij traden twee maal 45 minuten op. Met nederlands-, duits- en engelstalige liedjes 
kregen ze de zaal helemaal plat. Onder anderen met de liedjes Brandend Zand en Morgen 
ben ik de Bruid werd volop meegezongen en meegedeind. 

 
Rond 16:15 uur kwam er een einde aan 
een leuke en gezellige dag. 
De werkgroep kreeg veel positieve reacties 
op de organisatie van deze dag. 
We kunnen dan ook terugkijken naar een 
zeer geslaagde dag waar iedereen erg van 
heeft genoten. 
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