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Gezonde longen van levensbelang 

In de Regio Gelderland zijn veel Longfondsvrijwilligers actief.  In werkgroepen,  bij Long-
punten,  als collectant, als Longfonds ervaringsdeskundige, als collecte organisator, als lid 
regio, als coördinator van een regioteam, als lid van een regioteam, als individueel mee-
denker enz. enz. 
De redactie wil namens alle mensen met een longziekte deze vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet.  
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Longfonds Gelderland.     Passie voor ónze wereld! 

Vrijwilligers vacatures. 

In onze provincie werken vrijwilligers samen met elkaar, met projectleiders van het Long-
fonds-hoofdkantoor en met relaties uit de regio. Dat doen ze in lokale werkgroepen, soms 
in projectteams, als individueel belangenbehartiger, ervaringsdeskundige, voorlichter of 
anderszins. Hun inzet kan langdurig zijn, tijdelijk of éénmalig. Ieder doet waar hij goed in 
is en waaraan hij plezier beleeft.  

7 netwerk-coördinatoren vormen samen ons Regioteam. Zij zorgen voor afstemming en 
inspireren mensen om hun kennis, kunde, creativiteit en passie in te zetten voor een we-
reld zonder longziekten. 

 Bouw ervaring op in de wereld van goede doelen en patiëntenorganisaties  

 Bouw mee aan een nieuwe beweging met lokale relevantie 

 Vergroot je netwerk vaardigheden 

 Krijg een goed gevoel 

 Maak gebruik van onze uitstekende vrijwilligersvoorzieningen 

 
Nieuwsgierig naar wat je kunt doen? 

Maak een afspraak met Marcel Bos, onze relatiemanager.  

marcelbos@longfonds.nl 

Eigenschappen netwerkcoördinator   

Jouw belangrijkste eigenschap is dat je er plezier in hebt om andere te inspireren. Je bent 
dus een echte netwerker en verbinder en vonkt de inspiratie en ideeën in mensen aan. 
Want je ondersteunt onze vrijwilligers die de Longpunten organiseren en bent hun con-
tactpersoon.  Jouw ondersteuning richt zich o.a. op het werven en het inwerken van vrij-
willigers, PR in brede zin, de kwaliteit van de bijeenkomsten, de samenstelling van de 
jaarprogramma’s, het opbouwen en onderhouden van goede werkrelaties met zorginstel-
lingen en zorgverleners. Je werkt nauw samen met onze eigen relatie-manager, de lande-
lijke projectleider op het Longfonds-bureau én het Regioteam. Je bent mobiel en in staat 
om regelmatig te reizen binnen Gelderland. Uiteraard worden onkosten volledig vergoed 
en er zijn desgewenst voldoende opleidingsmogelijkheden. 

mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Netwerkcoördinator  Longpunten 
 

Zelfmanagement 

Een longziekte is meestal onzichtbaar. Anderen begrijpen dan ook vaak niet wat zo’n ziek-

te inhoudt. Longpatiënten en hun naasten  ervaren de gevolgen van hun ziekte op fysiek, 

psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Hun ervaren kwaliteit van leven is slechter 

dan bij mensen zonder chronische ziekte. Ze voelen zich minder gelukkig en tevreden. Het 

ontbreekt aan begrip, aan kennis en aan openheid, zowel bij patiënten als bij hun omge-

ving. 

 

Longpunten 

Bij Longpunten kunnen longpatiënten, hun partners, mantelzorgers en zorgverleners erva-

ringen uitwisselen, tips opdoen en hun verhaal delen. Zij leren van elkaar. De bijeenkom-

sten vinden meestal s’ middags plaats, per Longpunt gemiddeld 4x per jaar. Er wordt altijd 

een specifiek thema besproken en er is een zorgverlener aanwezig.  

In Gelderland hebben we 9 Longpunten. 

Soms organiseren we ook cursussen, themadagen, informatiebijeenkomsten en uitstapjes. 

Netwerkcoördinator  Zorgverbetering  

Samen de zorg verbeteren 
Steeds meer mensen met een longziekte nemen zelf de regie over hun aandoening. Ze 
wachten niet af wat artsen voorschrijven, maar maken eigen keuzes over de zorg en behan-
deling en werken daarin gelijkwaardig samen met  hun eigen zorgverleners. Logisch, want 
niemand weet zo goed wat een longziekte inhoudt als longpatiënten zelf. Om de zorg nog 
beter te maken vertellen we graag aan zorgverleners, beleidsmakers, werkgevers en zorg-
verzekeraars hoe zij longpatiënten het beste bij het zorgproces kunnen betrekken.   
 
Inzet ervaringsdeskundigen 
Het Longfonds zet daarvoor ervaringsdeskundigen in als sparring- en gesprekspartner van 
zorgverleners. Samen zoeken zij naar oplossingen voor knelpunten in de longzorg. De 
kracht van ervaringsdeskundigen is dat zij vanuit eigen ervaringen komen tot nieuwe in-
zichten en aanbevelingen.  
O.a. zorgverleners, beleidsmakers, werkgevers, gemeenten, patiëntenplatforms, zorgverze-
keraars en WMO-raden horen graag van het Longfonds hoe de kwaliteit van hun werk kan 
worden verbeterd. Daarom participeren onze betrokken ervaringsdeskundigen vaak in 
zorgverbeteringsprojecten en zij vertellen wat mensen met een longziekte belangrijk vin-
den bij hun behandeling. 
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Jarige Veluwe Wandeltocht schenkt Longfonds 2.000 euro voor onderzoek 
 
Ooggetuigenverslag  vrijwilliger van de wandeltocht in Nijkerk. 
 
Op zaterdag 26 mei 2018 werd er in Nijkerk voor de 60ste keer een wandeltocht georgani-
seerd. 
Er konden verschillende afstanden worden gelopen. 40 km en ook 15, 10 of 5 km. 
Aan de laatste twee afstanden deden voornamelijk scholen mee. Een soort avondvier-
daagse maar dan op een middag … (wel zo handig!).  
Ruim 3200 wandelaars genoten van het prachtige weer en de fijne routes door mooie 
buitengebieden en  een feestelijke binnenstad van Nijkerk. Uiteraard ontbraken de water-
pistooltjes en een Caribische showband 
niet. 
Maar wat was het warm!  
Omdat het een jubileumjaar was ging er 
van elke inschrijving 50 cent naar een 
goed doel. 
In dit geval was dat het Longfonds. 
Het Longfonds was die dag goed vertegen-
woordigd. 
Wij stonden daar met de vertrouwde roze 
caravan en hadden een grote plastic bal 
bij ons met daarin allemaal roze en witte 
balletjes. Die balletjes stelden onze longblaasjes voor. 
Iedereen kon schatten hoeveel balletjes er in die grote bal zaten en daarmee leuke prijzen 
winnen, waaronder een jaarabonnement voor het zwembad. Ondanks de warmte was er 
veel belangstelling en er werd wat afgeteld! Sommigen gingen op hun gsm opzoeken hoe-
veel longblaasjes we hebben. Maar dat aantal is zo hoog, zoveel balletjes zaten er echt 
niet in die grote bal! De ingevulde briefjes werden in een grote glazen pot gestopt en 
maandag 28 mei zou de trekking zijn op het hoofdkantoor van het longfonds in Amers-
foort. 
De winnaar krijgt de prijs thuis uitgereikt. 
Om kwart voor drie kwam de burgemeester van Nijkerk het Longfonds een check aanbie-
den van  
€ 2000,00. Wat een prachtige opbrengst van die dag was! 
Ik heb met plezier (ondanks de warmte) invulbriefjes uitgedeeld en vond het een gezellige 
happening daar in Nijkerk. 
 
De volgende editie is op zaterdag 25 mei 2019. Wandel jij dan ook mee voor gezonde lon-
gen? Loop samen met uw vrienden en familie, kinderen of kleinkinderen.  
Zelf een actie aanmaken voor het Longfonds?  Ga naar www.voorlongfonds.nl   en START! 
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Gezondheidsschade door houtstook 
 
Vieze lucht Gelderland uit! 
 
Nederlanders maken zich het meest druk over de in-
vloed van houtrook en verkeer op de luchtkwaliteit in 
hun gemeente. Dat blijkt uit de reacties van bezorgde 
burgers op de luchtkwaliteit in hun gemeente die het 
Longfonds de afgelopen periode heeft verzameld. 
Corrie Vogel uit Culemborg overhandigde deze zorgen 
persoonlijk aan de wethouder in haar eigen gemeente. 
“We willen dat de lucht schoner (gezonder) wordt en 
dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij in-
ademt. Vooral willen wij dat mensen zich bewust zijn 
van de schade die het stoken van hout toebrengt aan 
de gezondheid. Daarom adviseer ik om te kiezen voor andere manieren van (sfeer) verwar-
ming. Ik heb daarover een bijzonder fijn gesprek met wethouder Reus gehad. Na het zo-
merreces wordt in de gemeenteraad de discussienota over Luchtkwaliteit besproken. Reus 
heeft mij uitgenodigd aan te schuiven. Ik ben daar erg blij mee en voel me vereerd dat het 
Longfonds mij heeft gevraagd om de brief te overhandigen aan de wethouder. Ik roep in-
woners van andere gemeenten op om zelf ook te proberen de nieuwe coalitie in hun stad 
zo ver te krijgen dat ze echt iets doen met onze zorgen. Gemeenten kunnen inderdaad een 
grote rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit.” 
 
Cijfers 
Het Longfonds heeft de afgelopen maanden campagne gevoerd om mensen bewust te 
maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (www.longfonds.nl/
gezondelucht) kan iedereen de luchtkwaliteit in zijn of haar straat checken en lokale zor-
gen uiten. 85.000 mensen hebben hun grootste zorgen doorgegeven. Verkeer (20.000 x) 
en houtkachels (16.000 x) vormen de hoofdmoot. 
                                                                                                                                                            
De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Niet alleen 
mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen 
is dit op de lange termijn schadelijk. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig 
door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het 
ziekenhuis door luchtvervuiling. Mensen met longziekten, ouderen en kinderen hebben als 
eerste last van vieze lucht. Daarom roept het Longfonds gemeenten op om juist deze groe-
pen te beschermen en voorzieningen voor kinderen, zoals scholen of sportverenigingen, 
niet naast snelwegen of drukke verkeerswegen te bouwen. 
  
Wie zich, evenals Corrie Vogel, in eigen gemeente wil inzetten voor schone lucht, kan con-
tact met ons opnemen: gelderland@regio.longfonds.nl 
  
 

http://www.longfonds.nl/gezondelucht
http://www.longfonds.nl/gezondelucht
mailto:gelderland@regio.longfonds.nl
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Wat doet een publieksvoorlichter? 

Hoi, mijn naam is Evelien van Wiggen en ik ben sinds 2014 vrijwilliger bij het Longfonds. 

In mei 2014 werd ik benaderd en gevraagd of ik in de werkgroep Longpunt Rivierenland 
wilde meewerken. In een vroeger leven heb ik  als fysio onder meer gewerkt op een long-
afdeling in een ziekenhuis en ik heb absoluut affiniteit met mensen met een longaandoe-
ning. Bovendien was ik op dat moment in between jobs en dat wist degene die mij bena-
derde. Het kwam dus goed uit.  

Kort daarna  kreeg ik de vraag of ik ook publieksvoorlichter wilde worden. Oeps, dat was 
wat! Grotere groepen iets vertellen was niet direct iets voor mij. Als fysio groepslessen 

geven dat was tot daar aan toe… maar 
echt een presentatie houden? Wat 
ben ik blij dit toch gedaan te hebben! 
Tja, wat houdt het is gespreksleider 
van een Longpunt te zijn en wat doet 
een publieksvoorlichter? 

Eerst de gespreksleider. Hij of zij heet 
alle bezoekers (mensen met een long-
aandoening, belangstellenden en spre-
kers) die middag welkom, vertelt in het 
kort voor nieuwe bezoekers wat het 
Longfonds is en hoe ze daarmee in 
contact kunnen blijven, wat er die mid-
dag op het programma staat, wie de 

gastsprekers zijn en dergelijke zaken. De belangrijkste taak is te zorgen dat iedereen het 
zoveel mogelijk naar zijn zin heeft en de tijd in het oog houden. 

Een publieksvoorlichter vult de avond, ja dat zijn vaak avonden. Meestal voor EHBO- ver-
enigingen, maar ook wel voor bijvoorbeeld vrouwenclubs. Dan gaat het veel uitgebreider 
over het Longfonds en natuurlijk ook over de meest voorkomende longziekten. 

Je snapt dat EHBO-verenigingen meer willen weten over longziekten en wat je kunt doen 
als iemand ademnood heeft. Andere groepen hebben weer meer belangstelling voor (het 
ontstaan van) het Longfonds. En ook daar komen de longziekten aan bod en welke omge-
vingsfactoren de benauwdheid plots kunnen verergeren. Je probeert kennis over de long-
aandoeningen over te brengen. Gelukkig ben ik geen longarts. Ik mag alleen vertellen wat 
op de website van het Longfonds te vinden is. 

Het is erg leuk als gespreksleider bij een Longpunt iedereen de aandacht te geven die hij/
zij verdient. Het is soms wel lastig dit in goede banen te leiden. Het houden van presenta-
ties idem. Het boeiendst is het als er een dialoog ontstaat tussen de deelnemers. Je snapt 
dat dit tegelijkertijd ook weer een uitdaging is om de voortgang van de presentatie in de 
gaten te houden.   
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Wat ik wel moeilijk vind is dat je als lid van de werkgroep van het Longpunt ook te maken 
krijgt met het wegvallen van dierbare bezoekers. Aan de andere kant is het heel waardevol 
te merken dat je toch iets hebt betekend voor hen en hun naasten.   

Maar het zwaarst vind ik het me aan de tijd te houden, aan de harde eindtijd van een bij-
eenkomst of presentatie. Tot nu toe is dat me aardig gelukt. 

 

 

Nieuw koor “Zing a long” zoekt leden 

Heb jij een longaandoening of ben je de 

partner/mantelzorger? En hou je van  

samen zingen, met of zonder zangervaring? 

Maak kennis met ‘Zing a Long’ en kom naar 

de gratis workshop Adem, Stem en Zingen 

Datum : woensdag 5 september 2018 

Tijd : 14.30 - 16.30 uur 

Locatie : Driestroomhuis De Beken 

Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum 

Info en/of aanmel-

ding: juliavdkooij@gmail.com 

Start van het koor : woensdag 12 septem-

ber 14.30 - 16.00 uur, 2-wekelijks  

Gertie Savelkoul, adem-stemtherapeut, 

logopedist, dirigent, en bekend van haar 

workshop ‘Adem, Stem en Zingen’ start op 

12 september 2018 met het koor: ‘Zing a 

Long’. Een koor waarin het trainen van 

adem en stem centraal staat, maar waar 

vooral het plezier hebben in samen zingen 

de ‘boventoon’ zal voeren. Noten lezen is 

niet nodig en je hoeft geen  

muzikale opleiding te hebben gevolgd. Het repertoire bestaat uit bekende ‘meezingers’ uit 

heden en verleden. De begeleiding op piano wordt verzorgd door Marijke Harmsen.  

Maak kennis met het koor tijdens de workshop ‘Adem, Stem en Zingen’ op 

5 september 2018. Deelname is gratis, evenals een hapje en een drankje. 
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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 - 3566476 
Locatie CWZ 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
(Auditorium) 
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 - 3566476 
Locatie Dekkerswald 
UCCZ Dekkerswald, 
ingang D, revalidatieafdeling 
Nijmeegsebaan 31, 6561 KE Groesbeek 
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Longpunten juli tot en met december 2018 

 
Apeldoorn 
18 september  Longarts beantwoordt onze vragen 
20 november   Ademtherapeut leert ons praktische adem- en ontspannings- 
   oefeningen 
18 december   Kerstbijeenkomst 
  
Arnhem-Liemers 
26 september  Revalideren in Dekkerswald 
   Wat kan ik daar verwachten? 
28 november   Zingend naar meer inhoud 
   Programma wordt nog bekend gemaakt 
 
Culemborg 
10 oktober   Ademhalingstechnieken voor thuis en hoe gaat het nu met de voeding  
 
Doetinchem 
1 november   Al mijn energie is weg! Vermoeidheid bij longaandoeningen. 
   Door een medisch psycholoog van het Radboud UMC uit Nijmegen 
 
Nijmegen 
14 september  Wat ligt er op mijn bord? 
   Over bewust kiezen en koken voor meer levenskwaliteit 
                           Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 
2 november   Zelf werken aan vitaliteit: Wat kan ik? Wat mag ik? Wat moet ik?  
   Wat wil ik? 
   Over sportief en veilig bewegen bij longaandoeningen  
                           UCCZ-Dekkerswald 
14 december  Al mijn energie is weg! Vermoeidheid bij longaandoeningen 

   Gastspreker: Dr. J. Vercoulen, Radboud-UMC 

   Bijeenkomst is in kerstsfeer. Programma wordt nog bekendgemaakt.  

   Aanmelden verplicht! 

   Voorzieningenhart De Biezantijn (Waterkwartier, parkeren gratis)  

   Waterstraat 146, Nijmegen 
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Noordwest Veluwe 
21 november  Inhaleren van medicatie 

  Tips en trucs, medicijnen (graag meenemen) en het oefenen met de  
   pufjes. 

   
Tiel 
12 september  Ademhalingstechnieken voor thuis en hoe gaat het nu met de  
   voeding 
 
Winterswijk 
20 september  Wilsbeschikkingen  
   Welke mogelijkheden heb ik als patiënt in mijn laatste levensfase? 
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Kan besmetting met het griepvirus worden voorkomen? 

Is griep te behandelen? De ziekte geneest vaak zonder medicijnen, maar voor longpatiën-

ten geldt dat ze niet af moeten wachten. Bij koorts of extra benauwdheid kunnen ze beter 

in overleg gaan met de (huis)arts.  

Een totaal volgeboekte longpuntbijeenkomst in Doetinchem werd op verzoek van de long-

artsen en -verpleegkundigen afgelast in verband met de toen heersende griepepidemie. 

Eén ding is zeker: als deze epidemie voorbij is komt er over een tijdje een volgende. 

De verspreiding van het influenzavirus gaat makkelijk via druppeltjes door de lucht 

(niezen, hoesten) en het virus kan uiteindelijk zelfs leiden tot longontsteking (bacterie). 

Bacteriën veroorzaken makkelijker infecties aan al zieke bronchiën. Uiteraard is er meer 

risico op besmetting in druk bezochte ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten zoals in 

het openbaar vervoer, in concertzalen en dus ook bij (volgeboekte) longpuntbijeenkom-

sten. In het algemeen komt griep ’s winters vaker voor dan in andere seizoenen.  

Natuurlijk is het niet altijd te voorkomen dat iemand besmet raakt en 

ziek wordt. Het is immers praktisch onmogelijk om bij iedereen die 

hoest of niest uit de buurt te blijven. Wel is er een inenting die helpt 

om de ziekte te voorkomen, de griepprik. Deze jaarlijkse prik verkleint 

de kans op griep aanmerkelijk, maar griepvirussen veranderen helaas 

ook regelmatig. Er zijn heel veel verschillende griepvirussen die ieder 

winterseizoen weer anders zijn. De griepprik heeft daarom ieder jaar 

een andere samenstelling. Tijdens elke griepepidemie is het weer 

spannend of het griepvaccin afdoende bescherming biedt tegen de virussen die deze epi-

demie veroorzaken. Waarom dit spannend is ligt in het feit dat al in het voorjaar door des-

kundigen moet worden voorspeld welke virussen de komende winterperiode de griepepi-

demie gaan veroorzaken en of er op tijd geschikte virussen gevonden worden, die als vac-

cinvirus kunnen dienen. 

Mensen hebben dus elk jaar (in het najaar) weer een griepprik nodig. Deze beschermt na 

twee weken. Iemand die de griepprik heeft gehad, kan tóch griep krijgen, maar er zijn dan 

vaak wel minder klachten van de griep. 

De griepprik helpt niet tegen verkoudheid en andere virussen die hoest veroorza-

ken. Naast de inenting is het belangrijk op het volgende te letten (gegevens ‘geplukt’ van 

de website rivm.nl) om besmetting voor en door uzelf zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Eet gezond; Drink geen alcohol; Slaap voldoende. Bij hoesten of niezen papieren zakdoe-

ken gebruiken. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand?  

Hoest in de plooi van uw elleboog; 
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Gebruik een zakdoek maar één keer; Gooi de zakdoek na gebruik weg; 

Was uw handen. Was in ieder geval regelmatig de handen met water en zeep.  

Huis schoon houden: let vooral op deurknoppen, kranen en de leuning van de trap. 

Ventileren: ventileer goed door ramen en deuren op een kier te laten, of lucht een maal 

per dag tien minuten door een raam en/of deur open te zetten. 

 

Over een heel bijzonder plein... 

Na een half jaar van voorbereidingen door de werkgroep Achterhoek zijn we op 6 juni dan 

eindelijk met 44 personen met een bus van de Gelderesch reizen richting Ooijpolder ver-

trokken. Vanaf de parkeerplaats van theater De Storm in Winterswijk gingen we om 10:30 

uur via de toeristische route over Duitsland naar Nijmegen. 

Onze chauffeur wist menig nieuwtje te vertellen over de 

plaatsen waar we doorheen kwamen. Omdat we nog tijd 

over hadden voor we aan de koffietafel konden plaatsne-

men, reed hij een extra rondje over het Keizer Karelplein 

in Nijmegen. Dat kan toch wel een bijzonder plein worden 

genoemd omdat er geen belijning op het wegdek is. 

Om 12:30 uur werden we welkom geheten bij hotel De 

Gelderse Poort in Ooij voor een uitgebreide koffietafel. 

Nadat we de broodjes kroket, vele soorten vleeswaren en de prima koffie hadden ge-

nuttigd gingen we om 14:15 uur per Zonnetreintje de Ooijpolder in. Een prachtige rit langs 

de Waal en Oude Waal met hun strandjes en de arbeidershuisjes van de oude steenfa-

briek. De geschiedenis van de kleine plaatsjes werd ons smakelijk verteld door de gids met 

een aanvulling van de chauffeur. Hierna konden we bijkomen van de warmte met een 

lekkere koude consumptie. 

Om 16:30 uur vertrokken we richting Didam om bij Juffrouw Tok te genieten van een over-

heerlijk driegangenmenu. Vooral bij het uitserveren van het dessert waren er enthousias-

te kreten te horen. Rond 19:15 uur vertrokken we weer naar Winterswijk waar we in de 

bus door de deelnemers werden gecomplimenteerd met de geslaagde dag. En daar doen 

we het allemaal voor. Graag willen we nog onze waardering uitspreken voor de aanwezig-

heid van de longverpleegkundige Joke Wiggers van Sensire. 
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“Van kennis overdragen word ik blij” 
 
Huub Piepers (65) heeft COPD en is al 23 jaar vrijwilliger bij het Longfonds. Hij zet zich 
onder andere in als publieksvoorlichter, als organisator 
van longpunten en als redacteur. 
 
Wie ben je? Omschrijf jezelf eens in 3 woorden?  
“Ik ben enthousiast, behulpzaam en bereidwillig.  
Iemand die zich graag nuttig maakt.” 
 
Waardoor maakt dit vrijwilligerswerk je blij?  
“Ik word blij van kennis overdragen, want dat vind ik leuk 
om te doen. En ik word nóg blijer als ik merk dat mensen 
iets met die kennis doen. Een voorbeeld: sinds 2011 or-
ganiseer ik samen met andere vrijwilligers maandelijkse ontmoetingen voor longpatiën-
ten, naasten en zorgverleners. We bepalen een thema, vragen een spreker en zorgen 
ervoor dat mensen kennis, tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Mensen die de 
longpunten bijwonen gaan daarna vaak bewuster om met hun ziekte. Een derde gaat 
meer bewegen en een kwart bereidt zich beter voor op het gesprek met de arts. Dat we 
dat met de longpunten bereiken, vind ik echt geweldig.” 
 
Waarom past dit werk goed bij jou?  
“Ik heb jarenlang in het volwassenenonderwijs gewerkt en ben goed in lesgeven. Daarom 
was de stap naar publieksvoorlichter bij het Longfonds niet zo groot. Ik heb met veel  
plezier voorlichting gegeven over astma en COPD aan EHBO-, sport- en ouderenvereni-
gingen, en later ook aan studenten van de hogeschool Arnhem en Nijmegen. Voor een 
groep staan, uitleg geven en vragen beantwoorden, gaat mij goed af. Ook in mijn werk 
voor de longpunten draait het om kennis overdragen. Daarom help ik graag mee met de 
organisatie.” 
 
Wat is het spannendste dat je meemaakte tijdens je werk voor het Longfonds?  
“Tijdens de longpunten gaan mensen soms met elkaar in discussie over een bepaald 
onderwerp, en komen er emoties naar boven. Dan zie je dat sommigen nog bezig is zijn 
ziekte te verwerken. Dat kan wel eens heftig zijn.” 
 
Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen vrijwilligerswerk deed?  
“Dat zou heel fijn zijn! Vrijwilligers zijn hard nodig om de boel draaiende te houden, ook 
bij het Longfonds. Of je nu koffie inschenkt, collecteert, een bijeenkomst organiseert of in 
een werkgroep zit … het is allemaal waardevol. Je ontmoet nieuwe mensen en leert nieu-
we dingen. Daardoor kun je er zelf ook beter van worden.” 
 
 
Bron: Longwijzer nr. 1 2018 
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Vrijwilliger worden bij het Longfonds? 
 
Wilt u graag iets doen voor mensen met een ongeneeslijke longziekte? En kunt u een paar 
uurtjes per week missen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij het Longfonds. Samen met u 
bekijken we wat u leuk vindt en welk werk het beste bij u past. Bijvoorbeeld een  
voorlichtingsbijeenkomst organiseren, collecteren, lobbyen voor schone lucht of gezonde 
schoolklassen en nog veel meer. Ga naar www.longfonds.nl en meld u aan via het  
formulier op de website.  
 
 
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 geplaatst. 
 
Enkele artikelen die afgelopen maanden geplaatst zijn: 

 Hoe houd ik zelf de touwtjes in handen? 

 Longpunt: voor hart- en longpatiënten 

 Groen, gezond en in beweging 

 Rookvrij openluchtzwembad Klarenbeek voor het eerst open 
 
 
Hebt u kopij? 
U kunt deze, met of zonder foto’s, mailen naar websitegelder-
land@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 

 
      
 
 

Volg ons ook op Facebook:   Longfonds Gelderland 

http://gelderland.longfonds.nl/
mailto:websitegelderland@regio.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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Werkgroep Nijmegen ….. In verandering 

In de gelederen van de werkgroep Nijmegen is de laatste tijd veel veranderd. Allereerst 
verliet steunpilaar en altijd 'draaiende motor' Rianne Kuipers na een mooi afscheid onze 
florerende werkgroep. Met Rianne was er een hecht team ontstaan. Er zijn veel bijeen-
komsten met succes georganiseerd. Na Riannes afscheid in de Biezantijn sloeg het noodlot 
bij onze werkgroep toe. Ziekte, een verhuizing en nog een verhuizing verkleinde de club 
mensen die zeer frequent samenwerkte.  
 
Achtereenvolgens werd afscheid genomen van Elly Janssen, Alie Blommers en Henk 
Knuiman. Twee andere leden van de werkgroep geraakten flink in de lappenmand, zodat 
eigenlijk alleen Ger Neijenhuyzen en Theo Huisman op de 'werkvloer' overbleven. Blijk-
baar is vrijwilligerswerk in een werkgroep een grotere belasting dan menigeen denkt.  

Gelukkig kon Marcel Bos vakkundig bijsprin-
gen zodat het noodzakelijk aangepaste pro-
gramma in ieder geval kon worden uitge-
voerd. Ondertussen werd naarstig gezocht 
naar nieuwe vrijwilligers. Al vrij snel kwam 
John den Biesen erbij, waarmee de werk-
groep een goeie secretaris rijk is geworden. 
Drie vrijwilligers voor een werkgroep is ech-
ter nog steeds te weinig menskracht voor 
het werk dat er gedurende de maand is. Dus 
per mail, met de post en ook tijdens bijeen-
komsten werd driftig verder geworven. En met succes! 

Diana van Eijbergen, Anke Stam en Henk Reurslag zijn sinds kort toegetreden als nieuwe 
vrijwillige leden van de werkgroep. Wat ze precies gaan doen zal in de nabije toekomst 
wel blijken.  
Henk gaat in ieder geval wel de tekstredactie van ‘De Gelderse Luchtpost ‘doen. Samen 
met de oproepkrachten Alie Blommers, Joep Fleuren, Rianne Kuijpers en Tiny Pelser  

hopen we op een snelle doorstart, zodat 
de werkgroep Nijmegen kan toegroeien 
naar het hechte team dat het was. Met 
in de eerste plaats interessante en daar-
door goedbezochte bijeenkomsten voor 
lotgenoten. Maar dat is niet alles. Er 
wacht de werkgroep nog een paar extra 
bezigheden. Om te beginnen in juli de 
ontvangst van speciale wandelaars voor 
het Longfonds tijdens de Vierdaagse Nij-
megen. En in december de kerstviering 
die hier altijd een speciaal tintje krijgt. 

 

‘De Gelderse Luchtpost ‘ is een uitgave van de  

Regio Gelderland en samengesteld door alle werkgroe-

pen uit Gelderland.  

Verschijnt in januari en juli.  Oplage: 5000 

 

Redactie : 

Telefoon: (036) 5222372  

Klipper 69, 3891 ZV, Zeewolde 

E-mail  : h.piepers4@chello.nl  

Tekstredactie : Henk Reurslag 

E-mail regio      : gelderland@regio.longfonds.nl  
E-mail website : websitegelderland@regio.longfonds.nl  

Facebook : Longfonds Gelderland 
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