
Nieuwsbrief 

 

 

Longpunt Delft: We hebben jullie gemist! 
 
Beste longpuntbezoeker, 
 
In maart hadden we ons laatste longpunt met dokter van Rossem als spreker en daarna waren wij 
genoodzaakt de longpunten te stoppen. Helaas. Er is nog geen nieuwe datum bekend wanneer we weer 
kunnen starten. We zijn wel bij elkaar gekomen om te bekijken wat er wel kan. Daar hebben we u bij 
nodig, dus vragen we of u allen de enquête invult, zodat we kunnen bekijken wat jullie wensen zijn. De 
agenda van 2021 hebben we vanzelfsprekend nog niet gemaakt, maar we hopen de sprekers te kunnen 
vragen die we vanaf april zouden ontvangen, zodra het weer mogelijk is. 
 
 

Enquête  
 
Hoe gaat het met u? Heeft u ons longpunt gemist? Dat zijn enkele dingen die we graag van u horen, dus in 
deze brief vindt u enkele vragen. 
Wij willen u vragen deze te beantwoorden en terug te mailen, zodat wij met de antwoorden aan de slag 
kunnen. 
 

1 Heeft u het longpunt  de afgelopen 5 maanden gemist? Ja/nee 
2 Heeft u behoefte aan nieuws van longpunt Delft, zoals deze nieuwsbrief? Ja/nee 
3 Heeft u behoefte aan een digitaal longpunt, bijvoorbeeld via internetverbinding? Ja/nee 
4 Zou u bereid zijn naar het longpunt te komen in het wijkcentrum? Ja/nee en zo ja, per 

wanneer? 
5 Zou u het leuk vinden om het longpunt Delft weer  te hervatten met een buitenactiviteit zoals 

wandelen of een andere activiteit? Ja/nee 
6 Tenslotte, wilt u ons aanbevelen bij mede longpatiënten, dan ontvangen zij ook deze 

nieuwsbrief.  
7 Vragen of opmerkingen?  

 
 

Webinars van het Longfonds 
 
Gratis Webinars, georganiseerd door het Longfonds 
 
Het Longfonds is gestart met het organiseren van Webinars. Een Webinar is een online presentatie of 
workshop van nooit langer dan een uur. Het doel is om deelnemers te informeren en te inspireren over een 
bepaald onderwerp. Iedereen met een computer, tablet of smartphone kan deelnemen aan dit Webinar, 
gewoon vanuit de eigen woonkamer. 
Het eerste Webinar met als onderwerp: ‘de gevolgen van corona voor mensen met een longziekte’ vond 
plaats op 9 juli jl. en het tweede Webinar met als onderwerp: ‘Astma en allergieën voorkomen door het 
immuunsysteem te trainen’. Onderstaand tref je de link aan om deze Webinars terug te kijken en tref je 
de data voor het volgende Webinar. Aanmelden voor het Webinar van 21 september kan via dezelfde link. 
Open in ‘de kalender’ het desbetreffende Webinar.  
 
 
 
 



 

Data Link terugkijken Webinar Spreker 

9 juli 2020 Terugkijken via: 
https://www.longfonds.nl/webinar   

Door dr. Frits Franssen 
Longarts bij CIRO en MUMC+ 

28 augustus 2020 Terugkijken via: 
https://www.longfonds.nl/webinar   

Door dr. Hermelijn Smits 
Associate Professor LUMC 

21 september2020 Hoe ziet de reguliere longzorg eruit na 
corona?  
Terugkijken via: 
https://www.longfonds.nl/webinar   

Door Mariëtte Scholma 
Verpleegkundig specialist longziekten 
Wilhelmina ZKH Assen 

 

 

Een schema aanhouden? Wel zo gezond… 
 
 
Wat kunt u eraan doen om te zorgen dat u gezond en fit blijft? Misschien had u een doel om (voor uw 
gezondheid) een paar kilo’s af te vallen of juist in spiermassa aan te komen. Zeker met een longziekte is 
een gezond gewicht belangrijk en is regelmaat goed. Heeft u al een prettig ritme gevonden?   
Het fijnste is om een dagelijkse structuur terug te laten komen. In deze structuur komen voor een gezonde 
levensstijl de voeding, beweging, verzorging, rust en ontspanning terug.  
 
Maak voor uzelf een schema, dat kan er als volgt uit zien: 
 

 8u Opstaan, ontbijt, kopje koffie en het nieuws lezen 

 9u Aankleden en een huishoudelijk klusje 

 10u15 Meedoen met Nederland in Beweging op NPO 1  

 10u45 Koffie  

 11u -12 uur Boodschappen doen OF  bellen/facetimen met een bekende 

 12u30 Lunch 

 13u30 Waar mogelijk een stukje fietsen of wandelen of doe een van de oefeningen hieronder 

 14u30 2 huishoudelijke klusjes of juist even rusten 

 15u30 Thee met een puzzel of handwerken of een film kijken 

 16u30 Voorbereiden voor de avondmaaltijd 

 18u Eten 

 18u30 Opruimen en er is nog tijd voor een andere hobby 

 19u30 Koffie en het nieuws even kijken, daarna nog even een serie om te ontspannen  

 Rond een vast tijdstip weer naar bed 

 
 

Bewegen in huis  
 
Het najaar komt er weer aan en de dagen worden steeds frisser. Met een (dikke) jas kan er altijd worden 
gewandeld, maar wat kunt u doen als u nu niet naar buiten kan of wilt.   
U hoeft geen grote fitnessapparatuur te hebben om toch wat oefeningen te doen, het vergt alleen 
discipline om dit dagelijks uit te voeren. 
 
Denk ook eens aan het trapfietsje of wat stoeloefeningen!  
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Volgende nieuwsbrief
 
Wij zijn van plan u maandelijks een nieuwsbrief aan te bieden. 
Wie zijn wij? Dit laten we u in de komende nieuwsbrieven zien. 
Ook vullen we deze brief met wat interessante weetjes. 
 
Allereerst, onze werkgroep bestaat uit:  
 
Josien van Essen, relatiemanager bij Longfonds Zuid-Holland  
Lindey de Jong, diëtist bij Careyn 
Jeannette de Zeeuw, longverpleegkundige bij het Reinier de Graaf  
Marijn de Bruin, fysiotherapeut bij T.I.M fysiotherapie  
 
Lilian van Es 
Joop Siahaija 
Mary Huisman 
 
Wist u dat er binnenkort in oktober 2 weken een inhaalcollecte is voor Longfonds, Reuma Nederland 
en Hartstichting. Voor meer informatie: www.inhaalcollecte.nl  
 

http://www.inhaalcollecte.nl/

