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Naam: Karel Wiltink (63) ondernemer  
Getrouwd met Engelien, vier kinderen  
'We hebben longen voor je'  
 
'Je piept.'  
"Ja, weet ik."  
'Slechte conditie zeker.'  
"Zal wel."  
Zo ging een korte wisseling van woorden ruim dertig 
jaar geleden tijdens een trainingsloop. Alpha 1 bleek 
jaren later de oorzaak. Na de vaststelling hiervan ging 
het leven aanvankelijk, zij het met een wat mindere 
conditie, “gewoon” door. Een medische ingreep tien 
jaar geleden, met bijna fatale afloop, luidde een  
nieuwe fase in. De skeelers verdwenen in de kast, 18 
holes lopen werd 9 holes rijden in een handicart, de 
trap werd een berg en een wandeling een marathon.  
Ik voelde me allerminst gehandicapt, maar wel beperkt. Toch werden de periodes van 
uitvallen en min of meer normaal functioneren steeds frequenter en langer. Begin 2017 
volgde een screening in het UMCG. Veertien dagen testen en onderzoeken: bloed, urine, 
ontlasting hart, longen, nieren, lever, botten alles werd onder de loep genomen.  
Nadat de resultaten in het longtransplantatieteam waren besproken volgde het 
"groenlicht gesprek”. Mogelijkheden, beperkingen en de procedure rond een  
transplantatie zijn daarbij uitgebreid besproken. De uitkomst was een plek op de wacht-
lijst en aanmelding bij Eurotransplant voor een bilaterale longtransplantatie.  
 
Wachten  
En toen wachten. Eerst speelt het heel actief, altijd en overal de mobiel mee en voldoende 
opgeladen. De voor jou zo gewone beltoon klinkt in het begin toch anders, zeker als op 
het scherm de tekst Anoniem verschijnt. Alle ongewenste 06 nummers al geblokkeerd, 
dus wie zou deze keer achter Anoniem zitten als beller? Na een keer of tien zo’n anoniem 
telefoontje te hebben aangenomen zonder dat het iemand van het UMCG was, keerde ik 
weer een beetje terug naar normaal. 'Ben je al aan de beurt?' "Hoe lang duurt het nog?" 
Logische vragen van familie, vrienden of bekenden, waar je geen antwoord op kunt geven. 
Je volgt de statistieken van Eurotransplant een beetje en op grond daarvan roep je wel-
eens iets als "statistisch is het ongeveer anderhalf jaar". Maar ja, statistieken zeggen niets 
over jou als individu. Ondertussen loopt de discussie over de nieuwe donorwet, die op 13 
februari 2018 met een krappe meerderheid van 38 voor en 36 tegen wordt aangenomen 
en in 2020 van kracht wordt. Dat is (op dat moment) nog best ver weg, maar biedt wel 
perspectief voor de toekomst. In Spanje, waar een soortgelijk systeem al jaren de praktijk 
is, blijkt het aantal transplantaties procentueel twee tot drie keer zo hoog als in  
Nederland. Voor het moment heb je er nog niets aan, maar toch.  
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Retour  
De avond voor Hemelvaartsdag, 9 mei 2018, om iets voor negen een anoniem telefoontje. 
We staan in het lommerrijke buitengebied van Bronckhorst. “Waar ben je, ben je gezond,” 
hoor ik aan de andere kant. Ik antwoord dat me niets mankeert, nou ja niets, maar geen 
koorts of iets dergelijks. “Dan heb ik longen voor je,” antwoordt de andere kant.  
“We sturen een ambulance." Woow, nu gaat het gebeuren. Twintig minuten later de  
ambulance voor de deur. Blauw zwaailicht en snerpende sirenes begeleiden onze rit naar 
Groningen. Natuurlijk spannend, maar tegelijkertijd valt er een rust over mijn vrouw en 
mij. Je hebt het er al zo vaak over gehad, weet wat je aan elkaar hebt, dus er hoeft ook 
niet zoveel te worden gezegd. Bovendien weten we ons gedragen in ons geloof. Na een 
redelijk woeste rit over vele verkeersdrempels en dolgedraaid op rotondes zijn we bijna in 
Groningen als de telefoon weer gaat. Weer die anonieme oproep: “Ja, nogmaals met,” en 
aan de lijn de dienstdoende arts van het transplantatieteam. "Het kan helaas niet  
doorgaan”. We hebben niet voldoende bloed voor je op voorraad om aan de operatie te 
mogen en kunnen beginnen, sorry.” Even is er teleurstelling, maar al snel dringt het besef 
door dat dit kon gebeuren, dus met de uiterst vriendelijke ambulancemedewerkers de 
retourrit aanvaard en onderweg voor de schrik nog even samen een kop koffie gedronken. 
Twee uur ’s nachts weer thuis.  
 
Nieuwe kans  
Het wachten gaat verder.  
Een beperkt voorkomende bloedgroep met daar-
bij nog een K-allergeen was de bottleneck. Een 
paar weken na de oproep was er al een  
protocol gerealiseerd om te voorkomen dat het 
in de toekomst misschien weer een keer niet 
door kon gaan. Ruim een jaar na de eerste  
oproep kreeg ik op 10 juni 2020, we waren de 
verjaardag van onze zoon aan het vieren, om 
halfelf 's avonds opnieuw een telefoontje. “We 
hebben longen voor je." Nu haalden we Gronin-
gen wel. Enkele onderzoeken, wachten en bij het 
gloren van de ochtend het verlossende ant-
woord: “Het gaat door”. En dan word je na twee 
dagen wakker op de IC met nieuwe longen.  
Bijzonder, maar toch ook wel een wonder. Zes en 
een halve week in het ziekenhuis met de nodige 
ups en downs, maar omringd door een super 
team van artsen en zeker ook verpleegkundigen (allemaal toppers) en last but not least 
mijn vrouw die er al die tijd bij was. En toen naar huis. Bijna niet te bevatten dat je weer 
lucht hebt. Na een half jaar flink trainen/revalideren ben ik langzaam weer gestart met 
werk, wandelen, sporten, tuinieren, kortom een nieuw leven met diepe dank aan de do-
nor. Al weet je niet wie dat is.  
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Tweelingbroers Martijn en Jasper Hendriksen (17) uit Ede. 
Vrijwilliger sinds: 3,5 jaar 
Verkopen armbandjes voor het Longfonds 
 
‘Ook veel vrienden kochten een armbandje van ons’ 
 
Kunnen jullie jezelf in drie woorden omschrijven? 
Jasper: ‘Wij zijn nieuwsgierig, ondernemend en  
creatief. We maken samen ook al vier jaar  
striptekeningen onder de naam Two Green Guys.’ 
 
Waardoor vinden jullie dit vrijwilligerswerk leuk? 
Jasper: ‘We houden erg van bezig zijn en van  
creatieve manieren bedenken om mensen te  
bereiken. Toen we vorige zomer iemand op de  
camping zagen lopen met een siliconen armbandje 
van zijn voetbalclub, dachten we: dat zou ook een originele manier zijn om geld op te  
halen voor het Longfonds.’  
Martijn: ‘Onze oom overleed in 2014 aan een astma-aanval. Sinds die tijd steunen we het 
Longfonds. Mensen betalen drie euro voor een bandje, waarvan twee euro naar het  
goede doel gaat.’ 
 
Waarom past dit werk goed bij jullie? 
Martijn: ‘Met deze armbandjesactie kunnen we alles doen wat we leuk vinden: ontwerpen, 
verkopen, contact met mensen leggen en het Longfonds steunen.’ 
Jasper: ‘Naast de armbandjes maken we ook cartoons voor de Gelderse Luchtpost, een 
krant voor alle leden van het Longfonds in Gelderland. Ik teken, Martijn kleurt de strips op 
de computer in.’  
 
Wat is het leukste dat jullie meemaakten tijdens jullie werk voor het Longfonds? 
Jasper: ‘De uitreiking van de Edese Pluim, de jongerenonderscheiding van Ede, was een 
bijzonder moment. Dat voelde echt als eer voor ons werk.’ 
Martijn: ‘Ik vind het leuk als ik mensen onze bandjes zie dragen. Helemaal als dat mensen 
zijn die we niet persoonlijk kennen.’ 
 
Hoe reageren leeftijdgenoten op wat jullie doen? 
Jasper: ‘Iedereen vindt het leuk. Ook al zouden ze het misschien zelf niet doen, we hebben 
nog nooit een negatieve reactie gehad. Veel vrienden hebben ook een bandje gekocht.’ 
 
Ook een armbandje kopen en daarmee het Longfonds steunen?  
Ga naar twogreenguys.nl.  
 

Bron: Longwijzer nr.3 2020 
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Corona gym 

“of hoe de longgroep Winterswijk actief is gebleven ook na sluiting zwembad”  

Het leek allemaal nog zover weg toen ik woensdag 9 maart de eerste signalen kreeg dat 
het coronavirus misschien ook voor de “longgroep watergym” een gevaar zou kunnen zijn.  
Achteraf is het meteen de  laatste keer geweest dat we elkaar gezien hebben. Gelukkig 
had ik vorig jaar al een whatsapp groep aangemaakt met daarin alle leden. Het werd  
gebruikt voor afmeldingen en  verjaardagen o.a. Nu bleek het de gouden oplossing om op 
afstand toch nog in contact te blijven met elkaar en voor mij aanleiding om ideeën aan te 
reiken voor het dagelijks thuis  

bewegen. Nederland in Beweging, 
Gelderland in Beweging en zelfs  
Limburg in beweging kwamen van 
pas, maar bleek voor een aantal ook 
te inspannend.  
Vandaar dat ik zelf wekelijks oefenin-
gen ben gaan opnemen thuis en deze 
via whatsapp naar de mensen stuur. 
We doen ook elke woensdag om 
19.30 uur de oefeningen “samen”. 
Dat is hartstikke leuk, omdat een 
ieder kan reageren. Met de reacties 
probeer ik dan de volgende week 
weer wat variatie of verzwaring aan 
te brengen in mijn oefeningen.  

Gedeeltelijk zijn dat ook aerobics op muziek. Mijn voornaamste doelen zijn dat we elkaar 
zo blijven steunen om de moed erin te houden en dat de conditie op peil blijft door  
dagelijks  thuis te bewegen . Het is nu eind mei en ik ben zeker van plan het wekelijkse 
contact zo  te blijven onderhouden totdat het zwembad weer open is voor de longgroep. 
Als dan alle “eendjes” weer in het water zijn, dan is deze missie pas echt voltooid.  

Ab Nijman 

 
De zwemgroep valt binnen de VASA ( vereniging aangepast sporten achterhoek) 
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‘Twee keer per week trainen is beter bij COPD’  

 

Sinds dit jaar krijgen mensen met ernstig COPD nog maar één behandeling fysiotherapie 
per week vergoed. En soms zelfs nóg minder. Doet het Longfonds hier wel iets aan? vraagt 
COPD-patiënt Dirk Vonk zich af. Jazeker, zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers.  

 

Dirk Vonk (72) heeft zeer ernstig COPD en maakt zich boos. Vorig jaar kreeg hij 70 behan-
delingen fysiotherapie vergoed, dit jaar nog maar 52. En hij heeft zeker twee behandelin-
gen per week nodig om zich goed te blijven voelen, zegt hij. ‘Al vijftien jaar ging ik eerst 
één en later twee keer per week naar de fysiotherapeut om mijn conditie op peil te  
houden. Dat dit echt helpt, merk ik als ik terugkom van een paar weken vakantie: dan is 
mijn conditie al teruggelopen. Nu ik door de coronamaatregelen niet naar mijn  
fysiotherapeut Peter kan, train ik thuis op de hometrainer en doe ik zit-sta oefeningen op 
de rand van mijn 
bed. Maar bij Peter 
activeer ik mijn 
spieren veel beter 
dan als ik op eigen 
houtje oefen.’                        

                                                          

Beter leven 

Zo’n 25.000 mensen met ernstig COPD zijn, net als Dirk Vonk, geraakt door nieuwe regels 
vanuit het Zorginstituut Nederland. Dit instituut bepaalt, in overleg met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke behandelingen we wel en niet vergoed krijgen 
via de basisverzekering. Mensen met ernstig COPD mogen sinds 2020 nog maar één keer 
per week trainen bij de fysiotherapeut in plaats van twee keer. Doet het Longfonds – mijn 
belangenvereniging – hier wel iets aan?, vraagt Vonk zich af. Daarom praat hij vandaag via 
een beeldvergadering met zijn eigen fysiotherapeut Peter Willemsen uit Buren en  
Longfonds-directeur Michael Rutgers.  

‘Als Longfonds hebben we hierover zeker gesproken met het Zorginstituut’, zegt Rutgers. 
‘We gaven aan dat we het helemaal niet eens zijn met deze nieuwe regel. Helaas hadden 
we niks in te brengen. Volgens het Zorginstituut is er geen wetenschappelijk bewijs voor 

dat twee keer begeleiding per week beter is 
dan één keer per week. Daar konden we 
niet tegenop, ondanks onze schrijnende 
verhalen van patiënten.’ 

 

 
Peter Willemsen, fysiotherapeut: 

‘Onder begeleiding trainen is net zo hard nodig 
als medicatie en letten op je voeding’ 
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Liever twee keer  

Toch hebben COPD-patiënten die twee behandelingen per week hard nodig, weet Peter 
Willemsen, fysiotherapeut bij praktijk De Lage Korn in Buren. ‘Longrevalidatie is echt een 
prachtig vak. Ik kan veel doen om mensen met een longziekte een beter leven te geven. Zo 
kunnen mensen meer in hun dagelijkse leven en zijn ze beter bestand tegen achteruitgang. 
Bovendien kan ik uitleggen waardoor oefeningen werken, dat werkt verhelderend.  
Onder begeleiding trainen is net zo hard nodig als medicatie en letten op je voeding.’  

Dat twee keer per week trainen echt meer resultaat geeft, bleek uit een onderzoek dat 
Willemsen in zijn praktijk deed. ‘In de revalidatiefase gaat iemand in tien weken snel voor-
uit. Daarna probeer je dat niveau te behouden door veel te bewegen én te trainen. Bij  
onze patiënten zagen we het volgende. Stop je met de training, dan val je terug naar je 
beginniveau. Train je één keer per week, dan is dat beter dan geen een keer. Iemand blijft 
dan wel redelijk in conditie, maar valt toch een beetje terug in wat hij kan. Pas bij twee 
keer per week trainen wordt het niveau steeds beter.’ Willemsen vindt het triest dat veel 
mensen die extra behandeling per week niet kunnen betalen. Hij hoopt van harte dat het 
Longfonds iets kan bereiken.  

Testen 

Dat twee keer per week beter is, moet eerst bewezen worden, zegt Rutgers. ‘Zelf zijn we 
geen wetenschappelijk onderzoekers. 
Daarom zouden onderzoekers  
hiermee aan de slag moeten gaan. 
Dat willen we samen met het  
Zorginstituut gaan regelen, zodat dit 
instituut het bewijs niet zomaar kan 
afwijzen.’ Helaas zal eventueel bewijs 
niet op tijd binnen zijn om in de zorg-
verzekering van 2021 te worden  
verwerkt. Maar Rutgers laat het er 
niet bij zitten. ‘We gaan er alles aan 
doen om de zorgverzekeraars ervan 
te overtuigen dat dit toch moet.’  

Praten over de richtlijn 

Er is nóg een nieuwe regel waarover Dirk Vonk zich kwaad maakt. COPD-patiënten die een 
jaar lang geen longaanvallen en/of ziekenhuisopnamen hebben gehad, krijgen het jaar 
erna nog maar drie behandelingen bij de fysiotherapeut vergoed. Vonk: ‘Stel dat je dat jaar 
wel een longaanval of ziekenhuisopname krijgt. Het duurt dan weken voor je weer op je 
oude niveau bent. Juist dan heb je de training bij de fysiotherapeut hard nodig.’  
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Ook hier is het Longfonds mee bezig, zegt Rutgers. ‘Dat terugvallen naar drie behandelin-
gen per jaar gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want ook het Zorginstituut vindt dat niet 
acceptabel. We zijn hoe dan ook nu met het Zorginstituut in gesprek over de richtlijn bij 
COPD en fysiotherapie. We vinden het bijvoorbeeld ook niet goed dat mensen met lichte 
COPD geen ondersteuning bij leefstijlverandering vergoed krijgen vanuit de basisverzeke-
ring. Juist hen moet je vroeg bij de hand nemen zodat ze leren bewegen, stoppen met 
roken en de juiste medicatie krijgen en deze goed gebruiken.’ 

Peter Willemsen is het 
er helemaal mee eens. 
‘Zorgverleners sturen 
beginnende COPD’ers 
te laat door naar de 
fysiotherapeut. Ik zie 
ze pas in een latere 
fase. Juist in de eerste 
fase kun je goed voorkomen dat de klachten verergeren.’  

Deskundige fysiotherapeut 

Een afspraak bij een fysiotherapeut is een prima stok achter de deur om ook echt te gaan 
trainen, zegt Willemsen. ‘Hij of zij stimuleert je om je grenzen op te zoeken. Als je een 
ernstige longziekte hebt, is trainen niet prettig. Je maakt er minder snel tijd voor of stopt 
er eerder mee. Een vaste afspraak zorgt voor regelmaat, dat is belangrijk.’  

Zorg in ieder geval dat je bij de juiste fysiotherapeut komt, benadrukt Rutgers. ‘Dat is een 
deskundige fysiotherapeut die is opgeleid om mensen met COPD te begeleiden.  
Niet iedere basisfysiotherapeut kan dat, je moet er extra cursussen voor volgen. Ook trai-
ners in een gewone sportschool hebben meestal geen verstand van longziekten. Kies voor 
een ervaren fysiotherapeut die op ieder moment minstens vijf patiënten met COPD tege-
lijkertijd behandelt. Zo kan hij een groep maken. Want bij trainen in een groep help je 
elkaar. Dat is de beste manier om het vol te houden.’  

Bron: Longwijzer nr. 3 2020 

 
Michael Rutgers:  

‘We gaan zorgen voor bewijs dat twee keer per 
week trainen beter is’ 

Bewegen of trainen? 

Elke dag wandelen, een eindje fietsen of tuinieren: bewegen is heel belangrijk bij 
COPD. Maar het is niet hetzelfde als trainen, zegt fysiotherapeut Peter Willemsen. 
‘Trainen betekent: beter worden. Het helpt – meer dan alleen bewegen – om je spie-
ren te versterken en conditie op te bouwen. Vooral het trainen van je beenspieren is 
belangrijk. Die bepalen voor een groot deel wat je kunt in het dagelijkse leven, nog 
meer dan hoe goed je longfunctie is. Je beenspieren trainen kan prima zonder fitness-
apparaat. Loop bijvoorbeeld regelmatig de trap op. Of pak een stoel en ga tien keer 
achter elkaar zitten en weer opstaan. Ook dit is een goede oefening: leun met je rug 
tegen de muur en zak wat door je benen, zodat je voelt dat je je beenspieren gebruikt.’ 
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Hoe het staat met de werkgroep Arnhem/Liemers 

Begin maart hebben wij een doorstart gemaakt met het longpunt Arnhem/Liemers. Na-
tuurlijk waren we best wat gespannen. Zouden er wel mensen komen? De dames die dit 
Longpunt hadden gestart, deden het al best lang en zij hadden natuurlijk een mooie band 
opgebouwd met de bezoekers. Dus ja, we waren 
best wat nerveus! 
De eersten stroomden om half twee binnen en het 
werden er meer en meer! 
Wij waren heel blij met de grote opkomst van 29 
belangstellenden. 

De presentatie van Nathalie Neijssel, apotheker in 
Doorwerth, was informatief, en er was genoeg 
ruimte voor vragen. We hebben op een leuke en 
gezellige manier kennis kunnen maken met 'onze' 
bezoekers. 

Facebook 
We keken dan ook echt uit naar de volgende bij-
eenkomsten. Helaas gaan die voorlopig niet door, 
maar we gaan ervan uit dat we volgend jaar weer 
mooie bijeenkomsten mogen organiseren. In de tussentijd houden we onze Facebookpagi-
na up to date en informeren we onze relaties. 

Groetjes van Riekje, Margreet, Anja en Nancy 
Team Longpunt Arnhem/Liemers 

                                           

Woordzoeker 
Na het wegstrepen van de volgende 16  woorden blijft er een zesletterwoord over. 

 

advieslijn              longziekte 

astma                     lucht 

bronchie n             mijt 

CO2                         pufje 

collecte                  rookvrij            

COPD                      TBC 

fijnstof                    vaccin                                                                                                                                                                 

long                         website 

       

Oplosssing:  

L E T C E L L O C N 

O F IJ N S T O F E G 

N E E J F U P I O2 C 

G A M T S A H M IJ T 

Z G T Z O C C O P D 

I N B N N T H C U L 

E O C O N I C C A V 

K L R E T I S B E w 

T B R O O K V R IJ D 

E N IJ L S E I V D A 

Gezond 
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                                                                                       Longpunten   juli   

                                           onder voorbehoud   
 
Winterswijk 

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

17 september   Spanning en benauwdheid   
    Door deskundigen uit verschillende disciplines   

19 november   Digitale ondersteuning bij chronische ziekten  
    Door een verpleegkundig specialist van het SKB en een longverpleegkundige  
    van Sensire  

Lidmaatschap Longfonds is niet verplicht. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Auditorium 2e  
verdieping (lift aanwezig), Beatrixpark 1, 7100 GG, Winterswijk. Deelname, parkeren en  
consumpties gratis.   
Meer informatie via T 06-15679176 of E winterswijk@longpunt.longfonds.nl 
 

Nijmegen 

Alle bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 
Zaal open vanaf 13.00 uur 

4 september   Notariële zaken    
CWZ    Over geldzaken in relatie tot chronisch ziek zijn 

6 november   Met je longziekte de winter door   
Radboudumc- 
Dekkerswald    

11 december Bijeenkomst in kerstsfeer met een uitdagend programma   

De Biezantijn  Programma volgt. Informatie opvraagbaar. 

Gratis deelname! Aanmelden is niet verplicht, wel fijn!  

Lidmaatschap Longfonds is niet verplicht. 

Meer informatie via T 024 – 356 64 76 of E nijmegen@longpunt.longfonds.nl 
facebook.com/longpuntnijmegen 
UCCZ-Dekkerswald Ingang D, revalidatieafdeling, Nijmeegsebaan 31, Groesbeek  
(parkeren gratis) 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Auditorium, Weg door Jonkerbos 100, Nijmegen. 

mailto:winterswijk@longpunt.longfonds.nl
mailto:nijmegen@longpunt.longfonds.nl
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tot   en  met  december  2020 
coronabeperkingen 
 

       Doetinchem 

 Programma overdag op donderdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur 

         Zaal open vanaf 15.00 uur    

 3 september  De zin en onzin van medicinale zuurstof   

 Door een medewerker van Westfalen Medical BV  
 
 5 november  Longrevalidatie in Dekkerswald: Wie komt ervoor in aanmerking?  

 Door een medewerker van Radboudumc-Dekkerswald    
 
 Slingeland Ziekenhuis (Auditorium), Kruisbergseweg 25, 7009 BL,  
 Doetinchem. Deelname, parkeren en consumpties gratis. Aanmelden is wel verplicht 
 vanwege catering en veiligheidsvoorschriften. Informatie en  aanmelding via  
 doetinchem@longpunt.longfonds.nl of T 0315-685621 of 06-19767525  (Joop Kaak) 
 Facebook: Longpunt  Doetinchem 

         
  Apeldoorn  

        Programma overdag op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur  
 Zaal open vanaf 13.30 uur    

 15 september   Nieuwe ontwikkelingen op gebied van onderzoek en behandeling 
     Door een longarts uit het Gelre ziekenhuis 

 20 oktober   Helemaal klaar met vermoeidheid 
     Door een medisch-psycholoog van Radboudumc Nijmegen  

 15 december   Bijeenkomst in kerstsfeer 

  Alle bijeenkomsten in De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. Op dinsdagen  
           alleen bereikbaar via de Heemradenlaan. Deelname, parkeren en consumpties gratis.  
           Lidmaatschap  Longfonds niet verplicht.  
         Meer informatie via E apeldoorn@longpunt.longfonds.nl of bel met T 0578-629030. 

 Arnhem - Liemers en Ede op pagina 10 

 De jaarprogramma’s van de Longpunten Noordwest Veluwe en Rivierenland waren bij  
            het drukken van deze editie van de Gelderse Luchtpost, nog onder constructie. Bel of mail  
            voor meer informatie naar: Marcel Bos, relatiemanager Longfonds Gelderland.  
            T 033 4341240 – 06 51617421 . E marcelbos@longfonds.nl  

mailto:doetinchem@longpunt.longfonds.nl
mailto:apeldoorn@longpunt.longfonds.nl
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 Arnhem - Liemers 

26 augustus   Omgaan met vermoeidheid 
Westervoort  Over wat je kunt doen als abnormale vermoeidheid je dagelijks in de greep  
                         heeft 
                         Door een psycholoog van Radboud-UMC Nijmegen. 

4 november Vraag het de longarts 
Presikhaaf Uitleg over COPD 
                          Door een longarts 

Alle bijeenkomsten van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open 13.30 uur.  

Locatie Westervoort:  Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1, 6932 KA Westervoort 

(navigeren naar Nieuwhof 2 in Westervoort) 

Locatie Presikhaaf : Bewonersbedrijf (buurthuis) De Oosthof, Kinderkamp 9, 6825 JA  

Arnhem. 

Toegang, parkeren en consumpties op beide locaties gratis.  

Meer informatie via arnhemliemers@longpunt.longfonds.nl  of gelderland.longfonds.nl     

Facebook: Longpunt Arnhem Liemers 

Hart & Long Trefpunt Ede 

17 september  Als genezing er niet meer in zit  
    Praktische tips en voorbeelden over ondersteuning bij levensvragen en  
    zingeving 
    Met medewerking van het ‘Centrum voor levensvragen’ Gelderse Vallei 
 
5 november   Wanneer ziekte ook jouw persoonlijke omgeving aan doet  
   Over samen leven met een ziekte in een relatie of gezin 
   Met medewerking van Malkander uit Ede 
Locatie:  Buurthuis De Meerpaal 
   industrielaan 1 
   6717 EL Ede 
   www.buurthuisdemeerpaalede.nl 
   0318 – 630 514 
 
De Meerpaal ligt in Ede-Zuid, niet ver van het ziekenhuis. Gratis parkeren in de wijk rond 
het buurthuis. De Meerpaal is rolstoeltoegankelijk. 
Aanmelden edehartlong@longpunt.longfonds.nl 
  Facebook: Hart en Long Trefpunt Ede 
Informatie 0318 220178 of 06 13991931. 
  Het lidmaatschap Harteraad en Longfonds is niet verplicht. 
  Toegang, parkeren en consumptie is gratis. 

mailto:arnhemliemers@longpunt.longfonds.nl
http://www.gelderland.longfonds.nl
http://www.buurthuisdemeerpaalede.nl
mailto:edehartlong@longpunt.longfonds.nl
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Beste bezoeker van Longpunt   
 
Het coronavirus heeft al een flinke periode grote invloed op het leven van iedereen. Men-
sen met een longziekte zijn extra kwetsbaar en wij kunnen ons goed voorstellen dat er 
veel vragen, onzekerheden en ook zorgen zijn. Helaas kunnen we al een hele poos niet bij 
elkaar komen op de Longpunt bijeenkomsten. En vooralsnog zijn er ook geen signalen dat 
fysieke groepsbijeenkomsten op korte termijn wél kunnen plaatsvinden.  
Het Longfonds onderzoekt of ze alternatieven kan ontwikkelen, zoals filmpjes of recht-
streeks via een website meedoen aan een digitale Longpunt bijeenkomst.    
Graag willen we u hierover een paar vragen stellen:  
 

• Heeft u interesse om thuis Longpunt filmpjes te bekijken? 

• Zou u mee willen doen aan een digitale Longpunt bijeenkomst? 

• Welke onderwerpen en thema’s zijn op dit moment belangrijk voor u? 
 

Heeft u andere suggesties voor het Longfonds om u in deze periode te kunnen ondersteu-
nen bij het leven met een longziekte?   
We horen heel graag uw mening en ideeën, zodat we deze kunnen meenemen in de plan-
nen.  
Ook als u zelf zorgverlener bent stellen wij uw ideeën zeer op prijs.  
U kunt hierover mailen of bellen met: Marcel Bos, relatiemanager Longfonds Gelderland: 
marcelbos@longfonds.nl of 06-51617421 of iemand van uw eigen Longpunt. 
 
We wensen u heel veel sterkte toe met alles en houden u op de hoogte van de ontwikke-
lingen. 
 
 
Bewegen voor senioren en andere kwetsbare mensen 

Evelanx fysiotherapie uit Culemborg heeft i.s.m. Culemborg TV enkele beweeglessen op-
genomen die senioren en andere kwetsbare mensen eenvoudig huis kunnen uitvoeren.   
8 filmpjes staan op www.culemborgtv.nl  
Veel mensen volgen de beweegoefeningen op de TV van 'Nederland in beweging'. 
Maar niet iedereen is in staat om deze oefeningen goed uit te voeren. De oefeningen wor-
den redelijk snel uitgevoerd. 
Veel ouderen en mensen met een fysieke of medische beperking hebben vaak moeite om 
deze oefeningen 'mee te doen'. 

Twijfel je of deze manier van in beweging komen voor jou geschikt is? 
Vraag een longfysiotherapeut of arts voor advies.  
Meer informatie over bewegen met een longziekte kun je vinden op https://
www.longfonds.nl/coronavr…/vragen-over-fysiotherapie en voor post corona patiënten 
ook op www.coronalongplein.nl.  

mailto:marcelbos@longfonds.nl
http://www.culemborgtv.nl
https://www.longfonds.nl/coronavragen%20/vragen-over-fysiotherapie?fbclid=IwAR3iFrwyN1mSy1Xhh7HtIipIyUv8yYY3PA1f6xsYQnXWTgy5eLsgjmTBacg
https://www.longfonds.nl/coronavragen%20/vragen-over-fysiotherapie?fbclid=IwAR3iFrwyN1mSy1Xhh7HtIipIyUv8yYY3PA1f6xsYQnXWTgy5eLsgjmTBacg
http://www.coronalongplein.nl/?fbclid=IwAR0oA9H21Kg1bsAIiGLNxzhzVedg63giGFg8tdcdMd7FQ-e3l1QMnFDsr5A
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Houtstook en de gevolgen voor de luchtkwaliteit  

De voorlopig laatste longpuntbijeenkomst was een bijzondere en voor sommigen heftige 
bijeenkomst. Het thema was houtstook en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Grote  
belangstelling was er van longpatiënten uit de regio en van ver daarbuiten. Al gauw werd 
duidelijk hoezeer de overlast van houtstook voor veel longpatiënten een voortdurend te-
rugkerend probleem is. Bijna iedereen voelt zich machteloos, want je kunt er (nog) niets 
tegen doen. De overheid in het algemeen en de gemeenten in de Achterhoek in het  
bijzonder laten het vrijwel volledig afweten. Verschillende deelnemers zeiden dat ze bij 
een melding van rookoverlast te horen kregen dat klagen bij de gemeente geen zin heeft. 
Je moet het zelf proberen op te lossen in de buurt. Er zijn er die het hebben geprobeerd, 
maar zonder veel succes. 

Er bestaat geen enkele twijfel over dat de luchtkwaliteit in Nederland en in de Achterhoek, 
in het algemeen matig tot onvoldoende is. O.a. fijnstof is daar debet aan.  

Kwalijke stoffen 
Huub Piepers, voorlichter van het Longfonds, legde in zijn inleidend verhaal uit waarom 
allerlei kwalijke stoffen, waaronder fijnstof, zo slecht zijn voor onze gezondheid. Ruim 
10.000 mensen sterven jaarlijks voortijdig aan hartkwalen, tumoren en longaandoeningen 
ten gevolge van het binnenkrijgen van fijnstof. Het RIVM meet dagelijks de luchtkwaliteit 
op verschillende plekken in Nederland. Gemiddeld is de kwaliteit matig. (zie longfonds.nl/
gezonde lucht) 

Houtstook 
Ubel Zuiderveld, bestuurslid van het luchtfonds, vertelde waarom dit strijdt tegen  
houtstook in Nederland. De stoffen die daardoor vrijkomen blijken de luchtkwaliteit in de 
directe omgeving zeer ernstig aan te tasten. Als je naaste buurman in de straat zijn huis 
verwarmt met hout, dan kan het makkelijk zo zijn dat de luchtkwaliteit twee tot drie keer 
verslechtert. 

Tot op heden zijn gemeenten niet bereid om daar metingen naar te doen. Het luchtfonds 
probeert mensen met klachten te ondersteunen bij gemeenten en in het algemeen meer 
aandacht te vragen voor dit probleem. Het longfonds en het luchtfonds trekken wat dat 
betreft gezamenlijk op. 

Schone lucht 
De betekenis van het schone luchtakkoord, zoals in januari getekend door overheid en 
longfonds, blijkt nog minimaal in de Achterhoek. De Achterhoekse gemeenten hebben het 
schone luchtakkoord niet getekend. Misschien brengt de huidige corona-epidemie hier 
verandering in. De waarde van een gezonde leefwijze en een dito omgeving wordt dezer 
dagen meermaals verkondigd door allerlei deskundigen en politici. Het belang van schone 
lucht en de gevaren van houtstook mogen daarbij niet langer vergeten worden. Daarvoor 
is moed nodig van politici en ook van longpatiënten om overlast te durven melden in de 
buurt en bij de gemeente. 

http://longfonds.nl/gezonde
http://longfonds.nl/gezonde
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Luchtfonds: https://www.luchtfonds.nl/ 

Stookalert: https://www.rivm.nl/stookalert 

Schone luchtakkoord: https://www.infomil.nl 

 

Ab Nijman, lid werkgroep Achterhoek 

 

https://www.luchtfonds.nl/
https://www.rivm.nl/stookalert
https://www.infomil.nl
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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. 
 
Eerder geplaatste artikelen:   
‘ Duiken met astma’ 
‘ Longfonds lanceert digitaal platform voor longklachten na corona ’ 
‘ Eerst wel en nu toch niet zo duurzaam: gejojo met de pelletkachel’ 
‘ Wat kunt u zelf doen in deze tijd?’ 
 
Hebt u kopij voor de website of de Facebookpagina? 
U kunt deze, met of zonder foto’s, mailen naar websitegelderland@regio.longfonds.nl 
 

Andere interessante websites 
www.longfonds.nl 
www.copd.startpagina.nl 
www.luchtpunt.nl 
www.longalliantie 
www.nederland-davos.nl                                      
www.longforum.nl 

                                                            
 Longfonds Gelderland 
 

  
 
BEDANKT  
 
Het Longfonds was in het eerste weekend van februari 
één van de drie begunstigde Goede Doelen van de Mid 
Winter Marathon Apeldoorn.  
Dit jaar liepen de 15.000 deelnemers de 47e editie van 

dit massaal bezochte en 
perfect georganiseerde hardloop evenement.  
Zij doneerden ruim 2.000 euro voor de medische doorbra-
ken die het Longfonds wil bewerkstelligen door vernieu-
wend longonderzoek.  
Ons reclamebord in de Longfonds-stand op de Loolaan druk-
te de stemming perfect uit:  

APPLAUSJE VOOR JE LONGEN, zonder jouw longen had je dit niet gered.  

 

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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Sjeng maakt 25 jaar na de diagnose longemfyseem de balans op 

 
Ik weet sinds 1994 dat ik longemfyseem heb. Ik was toen 42 jaar. Het duurde meer dan 
een jaar om dit te ontdekken. In 1993 had ik steeds vaker het gevoel dat mijn conditie ver-
minderde. Bij fysieke inspanning kwam ik steeds meer lucht te kort. Ik rookte toen vrij 
veel. Ik wilde ermee stoppen. Al mijn pogingen mislukten. Het zat echt ‘tussen de oren’. 
Zelfs met nicotinepleisters of nicotine-kauwgum rookte ik door. 
Begin 1994 begon ik steeds meer te hoesten. Vooral ‘s nachts gierde, piepte en rochelde 
mijn ademhaling zo hard dat ik iedereen uit zijn slaap hield. ’s Ochtends na de eerste  
sigaret en de daaropvolgende hoestbui had ik wat meer lucht. Meermalen ben ik bij  
diverse huisartsen geweest. Bij het onderzoek hoorden zij nooit iets verontrustends. Drie 
keer kwam ik naar buiten met een recept voor een hoestdrankje. Drie keer een ander 
merk en drie keer werkte het niet. 
Mijn conditie werd steeds slechter. Als ik 's morgens naar mijn werk reed moest ik mijn 
raam open zetten om genoeg lucht te krijgen. Zelfs in mijn werk kreeg ik problemen. Als ik 
grote groepen mensen moest toespreken, had ik na een paar woorden geen lucht meer. 
Traplopen ging steeds moeizamer. Ik begon deze activiteiten zoveel mogelijk te vermijden. 
Ik wilde niet dat collega’s wisten wat er met mij aan de hand was. Mijn werk kostte mij 
zoveel energie dat ik voor de rest iedere inspanning vermeed. Ik voelde mij lichamelijk 
steeds beroerder. Maar ik bleef doorgaan met roken. 

Diagnose 
Op 9 nov 1994 kreeg ik laat op de avond zoals zo vaak een hoestbui. Deze was anders dan 
normaal en stopte niet meer. Ik had het gevoel dat ik aan het verdrinken was. Telkens kop-
je onder. Ik kon niet zitten, moest blijven staan om mijn bovenlichaam zo groot mogelijk te 
maken. Dat gaf iets meer lucht. Ik ben nog nooit zo bang geweest als die nacht. 
Om 06.00 uur ’s morgens was ik op, leeg en duizend keer verdronken. De gewaarschuwde 
arts gaf mij een pufje Ventolin©, wachtte 10 minuten, en vertrok weer toen hij dacht dat 
het beter ging. Hij mompelde nog: ‘Ga straks maar naar je eigen huisarts’. 
Om 08.00 uur was ik bij mijn huisarts. Althans, bij de waarnemer met een ruime zieken-
huiservaring. Deze arts zag vrij snel dat er meer aan de hand was dan een beetje  
benauwd. Ze nam onmiddellijk contact op met de longarts. 
Kortom, om 09.00 uur lag ik in het ziekenhuis, drie injecties, zuurstof en een longinfuus. 
Diagnose: status asthmaticus*. 
De volgende dag, na een aantal longfoto’s en een longfunctieonderzoek, kwam de longarts 
met de mededeling: 'U heeft longemfyseem'. 

 
 
* status asthmaticus: een abnormaal lang durende aanval van bronchiaal astma, die  
   heeft geleid tot uitputting.  
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  Uw toekomstverwachting? U mag sowieso nooit meer roken. U heeft 50% kans om  
binnen vijf jaar in een rolstoel terecht te komen, maar u kunt er ook 80 jaar mee worden. 
Dat is afhankelijk van heel veel factoren. De belangrijkste is: stoppen met roken! Dat was 
het. Voor de rest geen uitleg. 

 

Longemfyseem 

Ik wist niet wat ik hoorde. Longemfyseem? Nooit van 

gehoord. Rolstoel? Ik was sprakeloos. Ik had op dat  

moment niet het benul om verdere uitleg te vragen. Eén 

ding was zeker, dit was ernstig. Later kwam een fysio-

therapeut praten over het longrevalidatieprogramma 

van het ziekenhuis. 

Toen hij hoorde dat ik eigenlijk niet wist wat mij  

mankeerde heeft hij het uitgebreid uitgelegd. Mogelijke 

oorzaak, huidige situatie en wat kan er gebeuren in de 

toekomst. Hier werd ik niet vrolijk van. Wel was deze 

uitleg voor mij de aanzet tot een paar voornemens. 

Stoppen met roken. Nauwgezet medicijngebruik. Mijn 

conditie verbeteren en op peil houden en alles wat scha-

delijk is voor mijn longen vermijden. 

Tijdens de ziekenhuisopname begon ik vol vertrouwen met de longrevalidatie. Wat was 

dat in het begin fysiek zwaar. Met de zeer goede begeleiding van een drietal fysiothera-

peuten ging het langzaam steeds beter. Na mijn ontslag uit het ziekenhuis ben ik verder 

gegaan met de revalidatie. Drie maanden lang, drie keer per week ‘sporten’ op mijn eigen 

niveau. Tijdens de opname en de revalidatie viel mij op dat de meeste mensen met long-

emfyseem 'oud' waren. In de brochures van het AstmaFonds (nu Longfonds) leek het ook 

alleen maar over ouderen te gaan. Ik kon mij niet spiegelen aan leeftijdgenoten. Ik moest, 

samen met mijn gezin met kinderen in de leeftijd van 12 en 14, mijn eigen weg gaan zoe-

ken. Na die drie maanden ben ik weer aan het werk gegaan. Een aantal uren per dag en 

dat langzaam verhogen. Ik had mijn grenzen globaal tijdens de revalidatie leren kennen. 

Nu moest ik het nog in de praktijk brengen. 

Mijn toenmalige collega's waren heel meegaand en gingen over op een streng rookbeleid. 

Er werd niet meer gerookt in ruimtes waar ik moest werken. 

Toch lag mijn hele leven overhoop. Altijd was ik actief, ergens mee bezig, aan het klussen 

enz. Ik deed bijna niets meer. Mijn longen waren hypergevoelig. Op ieder geurtje reageer-

de ik met een hevige benauwdheid.  

Huis schoonmaken, frisse wc geurtjes, parfum e.d.? Niet met mij in de buurt. Vlees, brood, 

pannenkoeken bakken? Niet met mij in de buurt. Ik heb menig uurtje op mijn kamer  

gezeten, om mijn gezin toch de kans te geven te eten waar ze zin in hadden. 

 



 19 

 

Reacties 
Mijn omgeving reageerde divers. Weinig mensen begrepen wat mij mankeerde. Ik raakte 
een aantal kennissen, vrienden en familieleden kwijt, want er mocht bij mij thuis niet 
meer gerookt worden. Anderen pasten zich aan. Zelfs 'lekkere' geurtjes werden verme-
den. Als ik daar op visite ging werd er buiten gerookt. Familie is iets anders. Ze accepteer-
den nog net dat er in ons huis niet gerookt mocht worden, maar bij hun thuis werd er  
gewoon stevig gerookt als ik op bezoek kwam. 
Ik kreeg dan een zitplaats bij een deur of een raam die op een kier stond. Dan heb je niet 
zo’n last van de rook werd er dan gezegd. 
Kort samengevat, ik heb vier keer in vijf jaar in het ziekenhuis gelegen. Na de vierde opna-
me ben ik gestopt met alle visites en verjaardagen waar gerookt werd. Sindsdien heb ik 
minder last van extra benauwdheid. De familie vond het maar raar. Er zijn veel mensen 
die 'dat hebben wat jij hebt', 'veel roken er gewoon'. Je kunt er gewoon oud mee worden. 
 
Eigen lockdown 
Mijn longen zijn nu al een aantal jaren redelijk stabiel. Er komen wel langzaam steeds 
meer fysieke beperkingen bij. Dat ‘hoort erbij’. We leven nu, door corona, in een periode 
met een ‘intelligente lockdown’. 
Als ik terugkijk dan zie ik dat ik al vele jaren leef in ‘mijn eigen lockdown’. Ik vermijd  
geuren, alle vormen van rook en onnodige fysieke inspanning. Dit houdt in dat ik niet met 
bus of trein reis. Ik ga niet naar verjaardagen, bruiloften en bijeenkomsten/ vergaderingen 
met ‘vreemden’. Als mijn buren de houtkachel stoken of barbecueën moet ik mijn huis 
hermetisch afsluiten. Om maar enkele dingen te noemen.  
En met mij zitten heel veel longpatiënten in hun eigen lockdown. 

Sjeng Wiegentuut  

 

De Nationale COPD Challenge (NCC) wordt dit jaar vanwege corona anders ingevuld.  

Meer info op:    

• https://www.nationalecopdchallenge.nl/ 

• de sociale kanalen van het Longfonds 

https://www.nationalecopdchallenge.nl/
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Levensbericht van de werkgroep Apeldoorn 

Het Longpunt Apeldoorn kon dit jaar maar één keer doorgaan. Het onderwerp was  
Longmedicatie  en inhalatietechniek.  
Gastspreekster was de longverpleegkundige mevrouw Kleverkamp. Er waren veel bezoe-
kers en het was al heel informatief en toch werd er ook besloten om hier nog eens mee 
verder te gaan! 

Doordat het Covid 19-virus toesloeg zijn de Longpunten verder afgelast. In elk geval tot 
september van dit jaar, omdat veel bezoekers in de risicogroep zitten en bovendien het 
zalencentrum gesloten werd. Dit virus zal veel gevolgen hebben, zeker voor ons als long-
patiënten.  
Het Longfonds zoekt uit of het mogelijk is de Longpunten weer op te starten. Wij zullen 
ons als groep Apeldoorn natuurlijk houden aan de afspraken en u laten weten via  
Facebook of per mail die u op tijd ontvangt, zodat u er rekening mee kunt houden. 

 
Er kunnen ook veranderingen ko-
men in de opzet, bv het maximale 
aantal bezoekers en misschien 
voortaan verplichte aanmelding.  

Wel is dit jaar de collecteweek 
doorgegaan, maar nu digitaal. Mis-
schien heeft u gemerkt hoe ge-
makkelijk dit ging? En ook een 
bijdrage geleverd? 

Ook in Apeldoorn was het heel 
druk in de winkelstraten. Daarom 
heeft de gemeente hekken ge-
plaatst met de verplichte looprich-

ting. Dit is een goede manier om te zorgen dat mensen elkaar niet in de weg lopen en de 
verplichte anderhalve meter  in acht kunnen nemen. Ook de horeca is weer open, de ter-
rassen weliswaar met hekken eromheen, een besloten club-idee, maar voor mensen die 
graag in de stad vertoeven is dat oké. 

 
Hopelijk kunnen we dit jaar nog één of 
meer Longpunten organiseren. 

Allemaal in Apeldoorn en Gelderland een 
zo goed mogelijke zomer toegewenst. 

Namens de werkgroep Apeldoorn een 
hartelijke groet, 

Frank, Els, Marion en Jetty  

‘De Gelderse Luchtpost ‘ is een uitgave van de  

Regio Gelderland en samengesteld door alle werkgroe-

pen uit Gelderland.  

Verschijnt in januari en juli.  Oplage 4500 

Redactie  

Huub Piepers Klipper 69, 3891 ZV, Zeewolde 

E   h.piepers4@chello.nl  

Tekstredactie  Henk Reurslag 

E regio       gelderland@regio.longfonds.nl  
E website  websitegelderland@regio.longfonds.nl  

Facebook  Longfonds Gelderland 

mailto:h.piepers4@chello.nl
mailto:gelderland@regio.longfonds.nl
mailto:websitegelderland@regio.longfonds.nl

