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  De Gelderse Luchtpost 
Informatiebulletin voor leden van het  

Longfonds in Gelderland 
 
 

‘Mensen hebben een druk leven van werk, gezin, vrienden en mantelzorg. Het klassieke 
vrijwilligerswerk staat onder druk. Hoe kun je dan toch mensen boeien en binden? Daar 
denk ik – vanuit mijn ervaring als verandermanager – graag over mee. Ik heb zelf een  
longziekte, draag het Longfonds een warm hart toe en vind vrijwilligerswerk doen belang-
rijk. Het is zo leuk, zeker als je het vanuit je passie of expertise doet, je eigen tijd kunt  
indelen en leuke mensen ontmoet. Ook voor jonge mensen. Elke week vaste uren draaien 
is niet nodig, je kunt ook af en toe iets doen.’ 
  
Jouw ervaring en ideeën zijn meer dan welkom bij Longfonds Gelderland. 

Wij zijn vrijwilligers. We praten, denken en hel-
pen mee met het Longfonds in Gelderland. 
Solo of in werkgroepen, tijdelijk of langdurig, 
éénmalig of wekelijks. 
Ieder doet waar hij goed in is en waaraan hij  
plezier beleeft. 
We zijn doeners, denkers, regelaars, lobbyisten, 
organisatoren en zorgverleners. 
Jong en oud. Werkend, verzorgend of studerend. 
Mét en zónder een longziekte. 
We geven voorlichting op scholen, regelen  
sprekers voor Longpunten, zamelen geld in met 

acties, delen onze ervaringen met zorgverleners, lobbyen voor rookvrije speelterreinen, 
pakken vieze lucht aan en organiseren de collecte. 
Eén ding hebben we gemeen: we komen op voor gezonde lucht en gezonde longen. 
  
Wie we zijn en wat we doen hebben we opgeschreven in een brochure met afwisselende 
verhalen van vrijwilligers die graag over hun activiteiten praten. 
           Saskia ten Feld 
 
LAAT JE OOK INSPIREREN EN BESTEL DEZE BROCHURE GRATIS!  
EN KIJK WAT JIJ ALS VRIJWILLIGER IN GELDERLAND KUNT DOEN.  
 
Voor informatie  Marcel Bos,  033 43 41 240 / 06 516 174 21 
                               marcelbos@longfonds.nl 

Mensen betrekken bij het Longfonds 

Saskia ten Feld 
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Word ook de drijvende kracht achter de collecte!  Word regiocoördinator collecte 
 
Ben jij een netwerker pur sang?  
Ben je graag een aanspreekpunt, bemiddelaar, coach en organisatietalent in één: dan kan 
jij misschien als regiocoördinator voor de collecte een drijvende kracht zijn.  
Samen met ongeveer 35 andere regiocoördinatoren zet jij je het hele jaar in om de  
collecte soepel te laten verlopen. Daarbij word je ondersteund door medewerkers van ons 
landelijke collecte-bureau en de relatiemanager voor het Longfonds in Gelderland. 
Je werkt binnen onze digitale collecte-omgeving, het collecteportaal.  
En je kunt, afhankelijk van je mogelijkheden en interesses, ook de verbinding leggen naar 
andere vrijwilligers en activiteiten van het Longfonds in Gelderland. 
 
We zoeken versterking van een regiocoördinator voor het Rivierenland  
(Tiel, Geldermalsen, Culemborg, Overbetuwe, Land van Maas en Waal) en voor  
de Gelderse Vallei (Ede, Veenendaal, Wageningen, Scherpenzeel, Maarsbergen)  
 
Gemiddeld één dag per week of voor een deel hiervan  
  
De taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Organiseren van bijeenkomsten voor lokale organisatoren 

• Lokale organisatoren van de collecte informeren over acties, contact patiënten-
organisatie etc. 

• Signaleren van ontwikkelingen en activiteiten voor het Longfonds in de regio 

• Voeren van een up to date digitale collecte-administratie 

• Bewaken van de voortgang en zorgdragen voor een tijdige terugkoppeling naar de 
relatiemanager over zaken die spelen in de regio 

• Hand- en spandiensten verlenen tijdens de collecte 

• Samen met de relatiemanager werven van nieuwe organisatoren en collectanten, 
aanvullend op de landelijke wervingsacties door het Longfonds bureau 

• Eventueel opzetten van nieuwe lokale acties 
  
Wat biedt het Longfonds? 
 

• Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een organisatie die volop in ontwikkeling is 

• Een aantrekkelijke mix van vrijheid en verantwoordelijkheid, waarin je veel van 
jouw eigen ondernemerschap kwijt kunt 

• Professionele ondersteuning 

• Een inwerkprogramma, ondersteuning vanuit de centrale collecte-administratie, 
diverse trainingen en bijeenkomsten voor en met andere regiocoördinatoren 

• Een prima onkostenvergoeding   
 
Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Marcel Bos, relatiemanager  
Gelderland 033 43 41 240 of 06 516 174 21 of marcelbos@longfonds.nl 

Mensen betrekken bij het Longfonds 

mailto:marcelbos@longfonds.nl
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Informatiebijeenkomst houtrook Lochem zet veel in beweging 
  
Het stookseizoen is weer begonnen. Daarom organiseerde het Longfonds op 8 november 
in het Stadshuus van Lochem een informatiebijeenkomst over de gezondheidsschade die 
ontstaat door het stoken van hout.   
De avond werd bezocht door een diverse groep van ongeveer 20 mensen: vanuit de lokale 
politiek, mensen die hinder ondervinden van houtrook, kachelgebruikers en een kachel-
verkoper. Gastspreker tijdens deze avond was Huub Pieters, voorlichter van het Long-
fonds. Hij vertelde meer over de schadelijke gevolgen van houtrook voor de gezondheid 

en over wat mensen zelf kunnen doen als zij klachten 
hebben door houtrook. Centraal stond de discussie over 
de rol van de gemeente in deze problematiek. 
Nederland telt ruim een miljoen mensen met een long-
ziekte. Houtrook verergert vaak hun gezondheidsklach-
ten. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues 
en vuurkorven is echter voor niemand gezond. Lokaal 
kunnen de risico’s hoog oplopen, ook voor de stokers 
zelf. Het Longfonds adviseert mensen om geen hout te 

stoken en pleit voor strengere maatregelen om gezondheidsschade te voorkomen 
 

Op weg naar een rookvrije generatie 
 
Marian Persoon uit Bemmel is lobbyist voor rookvrije scholen in Gelderland: ‘Als je werkt, 
bekijk je de wereld maar van één kant. Daarom doe ik er graag iets naast waarmee ik an-
deren kan helpen.  
Mijn vader rookte fors en had COPD. Die nare ziekte 
inspireerde me om me in te zetten voor het Long-
fonds. Vooral kinderen frisse lucht laten inademen 
vind ik belangrijk. Door mijn werk in het speciaal 
onderwijs kom ik op veel scholen. Daar vraag ik bij 
leraren, directies en schoolbesturen aandacht voor 
maatregelen die roken op scholen tegengaan. Zo 
hebben “De Onderwijsspecialisten”, een koepel van 
scholen voor speciaal onderwijs, recent besloten 
dat alle scholen m.i.v. 1 januari 2019 rookvrij zijn. 
En gelukkig was er dit jaar ook goed nieuws te melden uit de regio Arnhem waar open-
luchtzwembad Klarenbeek rookvrij is geworden en grote instellingen zoals Ziekenhuis Rijn-
state, Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Rijn IJssel toewerken naar volledig rookvrije 
terreinen. Ook is er voor Arnhem extra geld vrijgemaakt door het ministerie van Infra-
structuur om maatregelen voor gezonde lucht te bevorderen. Er is nog een lange weg te 
gaan, maar alle beetjes helpen. 
 
Wilt u ook meedoen? Ga naar www.rookvrijegeneratie.nl 

Longziekten helpen voorkomen 

Marian Persoon 

http://www.rookvrijegeneratie.nl
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Gelderse gemeenten krijgen cijfers voor actieplan gezonde lucht aangeboden 

In maart vroeg het Longfonds met een landelijke campagne aandacht voor gezonde lucht. 
We riepen mensen op om de check met hun mobiele telefoon te doen en hun zorgen te 
delen over de luchtvervuiling. Ruim 365.000 mensen hebben dat gedaan. Meer dan 
85.000 mensen gaven het Longfonds kennis van hun zorgen in de eigen gemeente. In een 
aantal gemeenten hebben we deze zorgen persoonlijk overhandigd aan de verantwoorde-
lijke autoriteiten zodat ze een eigen actieplan voor gezonde lucht kunnen maken voor de 
komende jaren. 
 
Corrie Vogel uit Culemborg (rechts op foto) over-
handigde deze zorgen persoonlijk aan wethouder 
Reus in haar eigen gemeente (links) op foto).   
“We willen dat de lucht schoner (gezonder) en dat 
niemand meer ziek wordt van de lucht die hij in-
ademt en vooral dat mensen zich bewust zijn van de 
schade die het stoken van hout toebrengt aan de 
gezondheid. Daarom adviseer ik mensen om te kie-
zen voor andere manieren van (sfeer)verwarming. 
Ik heb daarover een bijzonder fijn gesprek met wet-
houder Reus gehad. Na het zomerreces wordt in de 
gemeenteraad de discussienota over Luchtkwaliteit besproken. Wethouder Reus heeft mij 
uitgenodigd aan te schuiven. Ik ben daar erg blij mee en voel me vereerd dat het Long-
fonds mij heeft gevraagd om de brief te overhandigen aan de wethouder. Ik roep de inwo-
ners van andere gemeenten op om zelf ook te proberen de nieuwe coalitie in hun stad zo 
ver te krijgen echt iets te doen met onze zorgen. Gemeenten kunnen zeker een hele grote 
rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit.” 
 
 
Wilfred Ossewaldt uit Lochem (rechts op foto) besprak de problemen in zijn gemeente 

met wethouder Henk van Zeijts (links op foto). 
Wilfred: “Gezonde lucht is een recht van ieder-
een. Ik zie te veel nare gevolgen van ongezonde 
lucht. Bij mezelf, ik heb astma, maar ook bij ande-
ren die er last van hebben. Houtstook houdt me 
enorm bezig, typisch een vorm van rook die niet 
per se nodig is en de schadelijke stoffen zijn onge-
zond voor iedereen, mét of zonder een longziek-
te. Ik wil graag voor elkaar krijgen dat de hout-
stook in Lochem wordt beperkt – of nog liever 

gestopt. Er is een lange adem nodig, maar ik doe er alles aan om succes te boeken.’ 
 
 

 

Longziekten helpen voorkomen 
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Huub Piepers uit Harderwijk (rechts op de foto) overhan-
digde een document met de zorgen persoonlijk aan wet-
houder Marcel Companjen. Hieraan voorafgaand zijn die 
zorgen uitgebreid besproken met de wethouder, de be-
leidsadviseur van de gemeente en enkele vrijwilligers van 
het Longfonds. De gemeente Harderwijk hecht veel waarde 
aan schone lucht en heeft tijdens de coalitievorming een 
bedrag vrijgemaakt om fijnstofvangers te plaatsen. De be-
trokkenen blijven met elkaar in gesprek over de meest 
effectieve aanpak. 
 

 
Steeds meer kennis verspreiden 
 
Al sinds de jaren 90 heeft het Longfonds de beschikking over publieksvoorlichters die in 
Gelderland geïnteresseerden informatie geven over longen, longziekten en het Longfonds. 
Het team publieksvoorlichters is onlangs uitgebreid met drie vrijwilligers die na drie maan-
den de opleiding tot publieksvoorlichter hebben afgerond. Eén van hen is hierna aan het 
woord. 
'Jolanda Mengerink en Huub Piepers hebben veel van hun kennis over longen, longziekten 
en het Longfonds met ons gedeeld en ons op professionele wijze begeleid bij het samen-
stellen en geven van presentaties. Hoewel de basis van de presentatie ongeveer gelijk 
blijkt, vraagt elke doelgroep, of het nu een EHBO-vereniging, vrouwenvereniging, ouderen-
bond of een school is, om een eigen aanpak. Wat is het kennisniveau van je doelgroep 
over longziekten? Hoeveel tijd is er beschikbaar? Weet je precies waar je moet zijn? Dit 
zijn vragen die je moet beantwoorden in de voorbereiding. 
Die voorbereiding op een presentatie is cruciaal. Wat doe je als je ineens wordt geconfron-
teerd met een ruimte waar toch geen beamer blijkt te hangen? 
Na de afsluitende bijeenkomst waarbij ook Marcel 
Bos, relatiemanager Gelderland, en enkele  
ervaren publieksvoorlichters aanwezig waren, 
willen Henriette Dierssen en Karien van der Werff 
graag aan het werk in Gelderland om zoveel  
mogelijk mensen te bereiken met  
informatie over longziekten en het Longfonds. 
Huub en Jolanda, hartelijk dank!' 
Voor meer informatie en het aanvragen van een 
presentatie pubieksvoorlichtinggelder-
land@regio.longfonds.nl. 
 
Karien van der Werff 

Longziekten helpen voorkomen 
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“ALS JE WILT, KUN JE ZOVEEL ZELF” 
  
“Afscheid nemen van een gezond en goed leven, dat is een soort rouwproces”, vertelt 
Joke Groters (62). Met steun van haar man en zoon ging zij aan de slag met lijf en hoofd. 
Ze viel op eigen kracht veertig kilo af en overwon haar laaggeletterdheid omdat ze ook 
wat voor anderen wilde betekenen. 
  
Joke en haar man wilden heel graag kinderen. Dat ging niet vanzelf. Na een intensieve 
hormoonbehandeling, volgde eindelijk de langgewenste zwangerschap. “Maar ik werd 
ook zo benauwd, dat ik niet meer voor mezelf kon zorgen. Astma, was de diagnose, waar-
schijnlijk getriggerd door de hormonen.” Ze beviel van een gezonde zoon die ze pas 28 uur 
later zag doordat ze zelf zo ziek was. 
  
Het leven zag er voor Joke plotseling heel anders uit: ze kon niet meer werken en verbleef 
veelvuldig in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Haar zoon Joey – inmiddels dertig jaar – 
heeft daar niet onder geleden, vertelt ze. “Hij staat heel stevig in zijn schoenen en we zijn 
een hecht gezin. Juist door wat we samen hebben meegemaakt. Ik was soms acht maan-
den van huis voor revalida-
tie, maar mijn man was er 
altijd voor hem. Hij naaide 
verkleedkleren en hielp met 
surprises. Hij deed alles wat 
nodig was. En was ik er wel, 
dan waren zijn vrienden al-
tijd welkom. Daar hebben ze 
het nu nog over.” 

Rouwen 
  
Joke accepteerde de situatie zoals die was, totdat ze bijna vijftig was. “Ik zat er helemaal 
doorheen, ik huilde alleen maar. Via de longarts kwam ik bij een klinisch psycholoog. Bij 
hem heb ik mijn rugzak geleegd. Ik rouwde om het afscheid van een gezond en goed  
leven. Daar was ik nooit aan toegekomen. En ook mijn jeugd in een zwak sociaal gezin, 
waar geweld, incest en alcoholmisbruik heel normaal waren, had zijn sporen achter-
gelaten. Het koppie is net zo belangrijk als het lijf, dat wordt weleens vergeten.” 
 
Voor Joke was het een keerpunt. “Ik kreeg een beter gevoel van eigenwaarde en leerde 
de tools te gebruiken die ik heb.” Doorzetten bijvoorbeeld. Joke viel veertig kilo af door 
alle extraatjes te laten staan en een steeds langer rondje te lopen. “Weer of geen weer, ik 
was streng voor mezelf. Ik ben minder medicatie gaan gebruiken en mijn nierfunctie is 
verbeterd. Daar stonden ze in het ziekenhuis echt van te kijken. Als je wilt, kun je zoveel 
zelf.” 

Leren van elkaar 
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Inspirerend 
  
Een paar jaar geleden is Joke eens gaan kijken bij een Longpunt van het Longfonds. “Het 
sprak me erg aan en ik wilde wel wat doen, maar daarvoor moest ik eerst zelf iets leren. Ik 
ben namelijk laaggeletterd.” Joke haalde haar Nederlands op, leerde met de computer 
werken en verzamelde zo genoeg zelfvertrouwen om vrijwilliger te worden bij het  
Longpunt. “Het gaat prima. Ik heb een vlotte babbel en als er een filmpje moet worden 
gemaakt, vragen ze mij. Ik heb laatst zelfs een presentatie gegeven voor 150 man en kreeg 
te horen dat mijn verhaal inspirerend was!” 
  
“Ik ben niet blij met mijn ziekte”, vervolgt ze, “maar mede daardoor heb ik mezelf ontwik-
keld. En daar ben ik trots op. De computer gebruik ik nu ook voor contact met mijn artsen. 
Ik ben dit jaar al veertig keer in het ziekenhuis in Utrecht geweest. Dus als iets per mail kan, 
doe ik dat. Jammer genoeg werkt 
dat nog niet overal goed.” 
 

Meer dan patiënt 
  
Lichamelijk gaat het haar niet voor 
de wind. Ze is geïnvalideerd door 
complicaties en medicatiegebruik. 
Behalve astma heeft ze diabetes, 
neuropathie, artrose, schade aan 
longen en nieren en een verwoest 
immuunsysteem. Behandeling met immunoglobuline moet helpen om de ziekte van Kahler 
voor te blijven. Ook haar man kampt met ernstige gezondheidsproblemen. “We zijn elkaars 
mantelzorger”, grapt ze. “We zorgen ervoor dat we altijd wat leuks in het verschiet heb-
ben, iets om naar uit te kijken. Daar betrekken we familie en vrienden bij. Soms moet ik 
afhaken, maar ik verspil geen energie meer aan verdriet daarover. Tel je zegeningen. Ik ben 
meer dan die patiënt. Ik ben moeder en schoonmoeder en heb een lieve, zorgzame man.” 
  
Natuurlijk heeft ze wel eens een slechte dag. “Daar geef ik dan even aan toe, ik huil het van 
me af en dan begin ik weer overnieuw. Opgeven is geen optie. De warmte van ons gezin en 
de liefde van de mensen om ons heen houden me op de been. Dat is het allerbelangrijk-
ste.” 
  
 
Bron: Zelfzorg ondersteund 

Leren van elkaar 
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                                                                                Longpunten   januari 
Arnhem-Liemers 

 

30 januari Longfunctie-onderzoek 
         Wat wordt er gemeten? 

20 maart Omgaan met energie 
                         Wat kan de ergotherapeut betekenen? 
22 mei  Medicijngebruik bij longpatiënten 

 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur (zaal open  
vanaf 13.30 uur) in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1, 6932 KA, Westervoort  
(navigatieadres: Nieuwhof 2, Westervoort). Deelname, parkeren en consumpties gratis. 
 Lidmaatschap Longfonds is niet verplicht.  
Meer informatie via arnhemliemers@longpunt.longfonds.nl 
 

Winterswijk 

Programma overdag op donderdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.  
Zaal open vanaf 14.00 uur. 

21 februari     Spirometrie bij longziekten 
 Uitleg en test door longarts en longfunctie-assistent van het SKB 

16 mei             Twentse wensambulance 
 Wat en hoe rond de Twentse wensambulance 

De bijeenkomsten vinden plaats in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Auditorium 2e verdieping  
(lift aanwezig), Beatrixpark 1, 7100 GG, Winterswijk. Deelname, parkeren en consumpties gratis.  

Lidmaatschap Longfonds niet verplicht. Meer informatie via 06-15679176 of winters-
wijk@longpunt.longfonds.nl 
Longpunt Winterswijk is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met het Streekziekenhuis  
Koningin Beatrix. 

 

Nijmegen 

15 maart Mijn partner heeft een longziekte. Waar loop je tegen aan? 
Locatie CWZ 

19 april Gezonde voeding en het gebruik van supplementen 
Locatie Dekkerswald 

24 mei Chronische longziekten en de laatste ontwikkelingen 
Locatie CWZ 

14 juni Lotgenotendag met een verrassend programma 
Informatie opvraagbaar. 

Leren van elkaar 
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tot   en  met  juni  2019 

 
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. Zaal open vanaf 
13.00 uur. Gratis deelname! Aanmelden is niet verplicht, wel fijn! Lidmaatschap Longfonds 
is niet verplicht. Meer informatie via 024 – 356 64 76 of nijmegen@longpunt.longfonds.nl 

          facebook.com/longpuntnijmegen 
          Radboudumc-Dekkerswald : Ingang D, revalidatieafdeling, Nijmeegsebaan 31 te  

Groesbeek  (parkeren gratis) 
          Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: Auditorium, Weg door Jonkerbos 100 te Nijmegen. 
 

        Doetinchem 

14 maart       Wat kan een wijkverpleegkundige voor longpatiënten betekenen? 
      Door een wijkverpleegkundige 
      Samen beslissen met de arts. Hoe doe je dat? 
      Door een trainer/coach patiëntencommunicatie en een longarts 

           23 mei        Hoe neem je de medicijnen in? 
      Door een verpleegkundig specialist longziekten van het Slingeland en een 
      longverpleegkundige van Sensire 

Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 15.30 17.30 uur. Zaal open 
vanaf 15.00 uur. Slingeland Ziekenhuis (Auditorium), Kruisbergseweg 25, 7009 BL,  
Doetinchem. Deelname, parkeren en consumpties gratis. Lidmaatschap Longfonds is niet 
verplicht. 
Aanmelden is wel verplicht vanwege catering en veiligheidsvoorschriften. Informatie en  
aanmelding via doetinchem@longpunt.longfonds.nl of 06-434 866 57 (Jannie ter Vrugt) 
Facebook: Longpunt Doetinchem 

          Longpunt Doetinchem is een initiatief van het Longfonds in samenwerking met het  
          Slingeland Ziekenhuis. 

 

   Apeldoorn  

    19 februari      Zuurstof houdt mij in leven 
              Over wat je moet weten over zuurstof, voor thuis en op reis 
  Door een longarts en Westfalen Medical BV 
 

16 april Tips en trucs voor het dagelijks leven 
       Over hulpmiddelen en slimme oplossingen bij veel voorkomende  
       verrichtingen in en  om het huis  

               Door een ergotherapeut en een longverpleegkundige 

Leren van elkaar 
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18 juni  Leefstijl als medicijn 
  Anders denken, anders handelen, in je eigen kracht komen: wat levert dat  
                         op?  
                         Door een ervaringsdeskundige “Kom Verder” - ambassadeur. 

 
Alle bijeenkomsten zijn op de 3e dinsdag van de maand 14.00-16.00 uur in De Stolp, Violie-
renplein 101, 7329 DR Apeldoorn. Zaal open 13.30 uur. Op dinsdagen alleen bereikbaar via 
de Heemradenlaan. Deelname, parkeren en consumpties gratis. Lidmaatschap  Longfonds 
niet verplicht. Meer informatie via apeldoorn@longpunt.longfonds.nl of bel met 0578-
629030. 
 

De Longpuntprogramma’s kunnen door omstandigheden wijzigen. 
De actuele gegevens kunt u terugvinden op de website van Longfonds Gelder-
land : https://gelderland.longfonds.nl/actueel/agenda 

 

Kom langs om mee te doen! 
 
Een paar jaar geleden ontstond er uit de samenwerking tussen het Longfonds en de wan-
delfederatie een pilot om het wandelen bij longpatiënten te bevorderen. Dat viel toevallig 
samen met het feit dat ik gestopt was met mijn werkzaamheden als longfysiotherapeut. Ik 
heb mij dus aangemeld als vrijwilliger om met een andere collega en een instructrice van 
de wandelbond de groepen wandelaars te begeleiden. Het was een succes en na het traject 
van zes weken hebben verschillende mensen zich aangemeld bij het sportief wandelen. Er 
bleven echter wandelaars over die de intensiteit van deze reguliere groepen niet aankon-
den maar wel graag wilden doorgaan. Dit was het begin van onze wandelgroep in Winters-
wijk. Iedere dinsdagochtend komen we samen om 10.15 uur bij de Sevink molen in Win-
terswijk. We starten met een kopje koffie en gezellig bijkletsen. Dit zijn de enige kosten die 
gemaakt worden, want er is geen contributie. We zijn met drie 
begeleidsters en wandelen vaak in meerdere groepjes verschil-
lende afstanden en snelheden. Het sportief bezig zijn is de op-
zet, maar de gezelligheid en verbondenheid zijn net zo belang-
rijk. We lopen in de buurt van het Hilgelo en hebben diverse 
routes. Het is er prachtig. We genieten van de natuur en maken 
fotootjes van paddenstoelen, prachtige bomen en bloemen. Af 
en toe doen we iets gezelligs, pannenkoeken eten of een drank-
je na afloop. Ook de partners zijn van harte welkom om mee te wandelen. Wil je meewan-
delen kom dan gerust op een dinsdagochtend langs, van tevoren aanmelden is niet nodig. 
Wij zitten in het restaurant. Misschien tot ziens! 
 
Marianne Verhoeven 
Vrijwilliger werkgroep de Achterhoek 

mailto:apeldoorn@longpunt.longfonds.nl
https://gelderland.longfonds.nl/actueel/agenda


 11 

 

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen? 
  
Ergotherapeuten worden steeds meer betrokken bij de begeleiding van mensen met 
COPD. Omdat die ondersteuning nog niet breed genoeg bekend is, gingen we te rade bij 
ergotherapeut Jacquelien Nijenhuis, werkzaam bij Antonia Terborg/Azora. Zij vertelde in 
een prettig gesprek onder andere het volgende. 
'De ergotherapeut werkt nauw samen met (long)arts, praktijkondersteuner, fysiothera-
peut, longverpleegkundige, thuiszorg en de gemeentelijke Wmo-afdeling. Ook kan de sa-
menwerking met een seksuoloog meerwaarde hebben. 
Als ergotherapie aan huis gewenst is, dan gebeurt dit meestal op verwijzing van een huis-
arts of specialist. Na een ontslag uit een zieken- of 
verzorgingshuis worden ergotherapeuten ook vaak 
ingeschakeld. Een basisverzekering vergoedt per 
kalenderjaar tien uur ergotherapie. Daarnaast is 
het mogelijk zonder verwijzing naar een  
ergotherapeut te gaan.  
Mensen met COPD hebben dikwijls moeite met het 
aanvaarden van hun chronische ziekte en het daar-
mee samenhangende temporiseren. Wij geven 
daarin adviezen. 
Ook lopen mensen met COPD in het algemeen  
tegen moeilijkheden aan bij het bukken en reiken. 
Een andere indeling van de koelkast en het gebruik 
van bijvoorbeeld een brievenbus postvanger, een 
lange schoenlepel, elastische veters en een  
grijpstok kunnen dan hun diensten bewijzen. 
Misschien is het wel beter om op een ander tijdstip 
te douchen en maak gerust gebruik van een  
douchekruk. Je kunt je ook met je badjas afdrogen 
in plaats van met een handdoek. 
Til niet met twee handen, maar pak of til iets met één hand en dan kun je met je andere 
hand ergens op te steunen. Je hulpademhalingsspieren boven in de borst blijven dan 
(eenzijdig) beschikbaar voor de ademhaling. 
Benauwdheid na een grote maaltijd is een bekend verschijnsel. Dit komt doordat alle 
energie in de spijsvertering gaat zitten. Daarom kan het verstandig zijn om enkele keren 
per dag kleine porties te eten. 
Voor alle activiteiten geldt dat wij kunnen adviseren hoe je daarbij de ademhalingstech-
nieken kunt inzetten. 
  
Als ik bij iemand thuis kom kan ik in de praktijk zien wat iemand dagelijks doet. Vaak vraag 
ik dan een dag te beschrijven, wat iemand zoal doet en hoeveel energie dat kost. Dan krijg 
ik al een redelijk inzicht en kan ik individuele adviezen geven. 
Ook vraag ik de mensen wel één of soms enkele dagen elk half uur precies op te schrijven 
wat ze doen – tijdschrijven - én aan te geven wat de vermoeidheidsscore is.  

Leren van elkaar 

Jacquelien Nijenhuis 
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Verder wil ik altijd graag weten van welke activiteiten iemand energie kreeg en welke din-
gen juist energie kostten. Ik weet dat het in sommige gevallen veel gevraagd is maar het 
helpt mij, en de ander ook, om een beter inzicht in de dagelijkse bezigheden te krijgen en 
te zien tegen welke problemen iemand aan loopt. 
Sommige problemen die ik zie worden niet als 
zodanig ervaren. Samen bepalen we wat ie-
mand moet kunnen om thuis (weer) goed te 
kunnen functioneren. 
Het gaat om de afwisseling tussen rust en acti-
viteit. Alles in balans hebben gedurende de 
dag is heel belangrijk. Als mensen met COPD 
hier bewust mee omgaan, goed luisteren naar 
hun lichaam én op tijd hulp inschakelen bij 
beginnende symptomen, dan kan dat de ernst 
van een longaanval beperken. 
  
De ergotherapeut kan ook adviseren en begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen 
(een rollator wordt helaas niet vergoed), die de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt 
kunnen verbeteren. Als je bepaalde handelingen op een andere manier uitvoert, dan 
vraagt dat minder energie. Denk hierbij aan een scootmobiel of traplift. Ook trainen met 
een hulpmiddel kan een ergotherapeut regelen.'  
Jacquelien, bedankt voor deze informatie. Wij zijn ervan overtuigd dat de ergotherapeut 
een wezenlijke bijdrage kan leveren in de begeleiding van mensen met COPD. 
 
Werkgroep Doetinchem 

Leren van elkaar 

Longpunt 
Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere  
patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan 
bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor long-
patiënten, partners van longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. 
 
De Longpunten in Gelderland 
Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, 
tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen 
in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeen-
komst start met een voorlichting over een bepaald thema. Deelname is geheel gratis. 
Longpunt wordt maandelijkse georganiseerd, meestal rond een thema, dat ingeleid 
wordt door een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt gebruikt om 
ervaringen onderling uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Deze combina-
tie maakt Longpunt zo waardevol. Bekijk de agenda van de Longpunten in Gelder-
land.  
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ADEMNOOT 2019: samen zingen voor longonderzoek  
 
Op 26 januari 2019 vindt de 2e editie van het zangevent ADEMNOOT plaats. Doe ook mee 
en laat samen met duizenden anderen in één groot megakoor je stem horen, met maar 
één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor belangrijk longonderzoek. Samen met Trijntje 
Oosterhuis zing je 5 prachtige nummers, gearrangeerd door Ton van Diepen, dirigent van 
Popkoor Prestige. Het belooft weer een onvergetelijke dag te worden!  
Meer informatie: ADEMNOOT.nl 
 
 

In actie voor meer inkomsten 
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In actie voor meer inkomsten 

 

Jarige Veluwe Wandeltocht Nijkerk schenkt 

Longfonds 2.000 euro voor onderzoek. 

Ruim 3200 wandelaars liepen op 26 mei de 

60e editie van de Veluwe Wandeltocht in 

Nijkerk voor gezonde longen. De deelnemers 

genoten van het schitterende weer en de 

fijne routes door de schitterende buitenge-

bieden en een feestelijke binnenstad. Het 

Longfonds ontving een mooie cheque van 

2000 euro voor wetenschappelijk onderzoek en honderden mensen raadden naar het 

aantal ballen in de bak bij de roze promotiecaravan van het Longfonds. De prijswinnaars 

hebben inmiddels bericht ontvangen. 

 

Jasper en Martijn: “Het voelt goed om iets voor anderen te doen” 

 

Meer dan 1 miljoen mensen hebben een longziekte. Ze zijn vaak benauwd en kortademig, 

waardoor ze sneller in het ziekenhuis liggen en veel medicijnen moeten innemen. Jaarlijks 

overlijden er onnodig veel kinderen en 

volwassenen aan een longziekte. Wij wil-

len dat niemand meer ziek wordt of over-

lijdt door longziekten. Daarom helpen wij 

longpatiënten, steunen we longonder-

zoek en zetten ons in voor preventie. 

Help je mee? Kom in actie en zamel geld 

in voor het Longfonds. 

Via de actiesite www.voorlongfonds.nl 

kun jij eenvoudig zelf een actie starten of 

in actie komen voor een bestaand evene-

ment. Loop een marathon, doe mee aan 

Ademnoot, verzamel statiegeldflessen, trommel je hele omgeving op om een donatie te 

doen. Zoals de “Two Green Guys” Jasper en Martijn. Hun oom overleed aan een longziek-

te en daarom startten zij een eigen webshop waarin ze zelfgemaakte spullen verkopen. Ze 

besloten de helft van hun winst aan het Longfonds te schenken. “Het voelt goed om iets 

voor anderen te doen. Samen strijden we voor gezonde lucht en gezonde longen.”  
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Maar liefst 46 wandelaars hebben zich tijdens de Nijmeegse Vierdaagse ingezet voor het 

Longfonds. Samen hebben ze € 7315,- opgehaald! Bedankt, toppers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie:  “In ons collecteteam versterken wij elkaar” 

 

Mijn twee kinderen zijn longpatiënt en daarom doe ik graag iets voor het Longfonds. In 

mijn dorp regelen we de collecte met vier coördinatoren. We zijn een verbonden en gezel-

lig team. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en door samen te werken versterken we elkaar. 

Collectanten zijn heel belangrijk voor 

het Longfonds, daarom leggen we ze 

graag in de watten. Ze kunnen bij-

voorbeeld bij verschillende adressen 

hun bus weer inleveren en daar ma-

ken we dan een gezellig moment 

van. Onze levendige Facebookpagina 

gebruiken we om regelmatig een 

leuk berichtje of foto te posten. Dan 

weet iedereen wat er gebeurt bij het 

collecte-team in ons dorp. 

In actie voor meer inkomsten 
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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 en informatie over de activiteiten die worden georganiseerd. Ook verslagen van die 
activiteiten en interessante informatie uit de provincie Gelderland zijn hierop terug te 
vinden.  
Kortom, alle informatie die  belangrijk is voor longpatiënten kan hierop worden geplaatst. 
 
 
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 
 
 

 

  Longfonds Gelderland 
 

 

 

‘De Gelderse Luchtpost ‘ is een uitgave van de  

Regio Gelderland en samengesteld door alle werkgroe-
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