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Zingen met Trijntje 
en Edsilia
Een patiënt ‘cadeau’ geven aan een politicus in Den 

Haag. Wat was ik blij met dit idee van de Patiënten-

federatie Nederland, waar ook het Longfonds bij 

hoort. Want wie beter dan iemand met een long-

ziekte zelf kan de politici vertellen wat het betekent 

als je longen niet altijd doen wat jij wilt? We gingen 

op bezoek in de Tweede Kamer, waar we spraken met 

Anja die astma heeft en Tweede Kamerlid 

Carla Dik-Faber (pag. 4). Verder in deze laatste 

LONGWIJZER Special van dit jaar: aandacht voor 

alternatieve behandelingen (pag. 15). Uit ons lezers-

onderzoek bleek namelijk dat u graag meer wilt 

weten over wat u naast uw reguliere behandeling 

kunt doen om u beter te voelen. En kijk ook even 

naar de aankondiging van ons grote zangevenement, 

waar alle zangliefhebbers welkom zijn (pag. 12). 

De zangeressen Edsilia Rombley en Trijntje Ooster-

huis doen mee aan deze bijzondere middag waarop 

we geld willen ophalen voor longonderzoek. Zelf zing 

ik vooral thuis onder de douche, maar dit gebeuren 

wil ik echt niet missen! 

Veel leesplezier!

Hendrien Witte
Directeur Longfonds 

patiëntenorganisatie

4

7

21

14

12

29

SPECIAL 
Alternatieve 

behandelingen



4 5

‘Ziek zijn is duur. Als je iets
niet kunt betalen, heb je soms 
meer last van je ziekte’ 
 

Anja van Herp, heeft astma

persoonlijk

Bij binnenkomst in de werkkamer van Carla Dik-
Faber in het Tweede Kamergebouw valt het direct 
op: in de hoek staat een levensgrote bordkartonnen 
versie van Anja van Herp met een grote strik erom. 
Anja is op 19 april letterlijk cadeau gedaan aan Carla, 
woordvoerder zorg namens de ChristenUnie. De foto 
moet haar er steeds aan herinneren dat ze beleid 
maakt voor mensen zoals Anja, die astma heeft. 

Waarom zijn juist jullie aan elkaar ge-
koppeld? Heeft u iets met longziekten?
Carla: ‘Als woordvoerder zorg heb ik automatisch 
ook iets met longziekten. Eén miljoen mensen in 
Nederland hebben een longziekte. Ik zie het als mijn 
taak om de positie van deze mensen te verbeteren. 
Door het zorgstelsel te veranderen, maar ook door 
me sterk te maken voor schonere lucht – ik ben ook 
woordvoerder milieu. Dat Milieudefensie onlangs 
een rechtszaak heeft gewonnen waarin ze eisten 
dat de luchtkwaliteit in ons land beter moet, is een 
mooie steun in de rug.’ 

Hebben jullie al veel contact met 
elkaar gehad?
Anja: ‘Ik ben bij een fractievergadering geweest. Dat 
vond ik heel bijzonder, zeker omdat er precies op 
dat moment veel te doen was om de formatie. Zo-
lang er nog geen nieuw kabinet is, gebeurt er in de 

politiek natuurlijk weinig. Er worden op dit moment 
geen lastige onderwerpen in de Kamer besproken. 
Dus in die zin hebben we nog niet veel contact.’ 
(Toen dit interview werd gehouden, was er nog geen 
kabinet gevormd, red.) 

‘Mooi dat Anja mij zo 
open en eerlijk haar verhaal 
heeft verteld’

Op welke momenten zult u contact 
gaan opnemen met Anja?
Carla: ‘Als de formatie tot een goed einde is ge-
bracht, komen er weer debatten. Dan vind ik het 
heel fijn om mensen zoals Anja om me heen te 
hebben die vertellen wat de impact is voor mensen 
met een longziekte. Dat is de manier waarop ik wil 
werken: niet alleen maar vergaderstukken lezen, 
maar levensverhalen in het debat brengen. Ik zou 
heel graag zien dat het een stuk minder ingewik-
keld wordt voor mensen om hun weg te vinden in 
de zorg. Dat je weet waar je kunt aankloppen en 
vervolgens goede zorg krijgt die ook betaalbaar is 
en blijft.’

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber:

‘Anja is echt een
cadeau voor me’

In april kreeg Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber een cadeau: Anja van 

Herp, die astma heeft. Met wat Anja haar vertelt kan Dik-Faber beter 

opkomen voor mensen met een longziekte. Hoe bevalt die unieke 

samenwerking tot nu toe?
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Ook uw verhaal vertellen? Mail dan naar
longwijzer@longfonds.nl o.v.v. Mijn Verhaal
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Welke punten hebben uw specifieke aandacht?
Carla: ‘Ik wil dat we veel meer gaan kijken vanuit de mens die zorg nodig heeft. 
We hebben te veel regels in de zorg. Artsen en verpleegkundigen hebben daar-
door het gevoel: ik ben de hele dag bezig met uitleggen waarom ik het zo doe 
en met lijsten invullen. Aan echt zorg verlenen komen ze bijna niet meer toe. In 
plaats van de mensen hebben we de regels centraal gesteld. Dat herkent Anja 
vast.’ Anja: ‘Klopt. Naast astma heb ik fibromyalgie. Maar ik word altijd beoor-
deeld vanuit één perspectief. Een voorbeeld: voor mijn fibromyalgie heb ik pijn-
stilling nodig maar met mijn astma kan ik niet alle medicijnen verdragen. Je moet 
zelf heel alert blijven, en dat terwijl ik al 25 jaar bij dezelfde huisarts zit.’
Carla: ‘Ik vind het heel mooi dat Anja mij zo open en eerlijk haar verhaal heeft 
verteld. Het maakt toch kwetsbaar om je levensverhaal te vertellen aan een 
politicus. Maar het helpt mij enorm om het politieke debat te voeren, om mensen 
te overtuigen. Nu kan ik zeggen: ‘Kijk, dit zegt mijn cadeau.’ En dat doet Anja niet 
voor zichzelf maar voor heel veel andere mensen die een longziekte hebben.’

‘Ik vind het als politicus mijn taak om op te 
komen voor mensen met een longziekte’

Zijn er nog meer zaken die u hebt aangekaart?
Anja: ‘Weet je, ziek zijn is gewoon hartstikke duur. Dat geeft ongelijkheid in 
onze samenleving. Afhankelijk van of je het kunt betalen, heb je soms meer of 
minder last van je ziekte. Dat mag niet zo zijn.’
Carla: ‘Juist, zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Met name voor 
chronisch zieken en gehandicapten zijn de zorgkosten echt enorm gestegen. 
Kijk naar de zorgkosten: de maandelijkse premie, het eigen risico, de eigen 
bijdrage voor de Wmo, medicijnen of hulpmiddelen. De grenzen zijn bereikt en 
je ziet dat mensen daardoor niet naar de arts gaan omdat ze het simpelweg niet 
meer kunnen betalen. Minister Schippers ontkent dat, maar huisartsen en apo-
thekers zien het gewoon gebeuren. Mensen die niet naar een medisch specialist 
gaan of niet hun medicijnen ophalen. Daar wil ik heel graag wat aan doen.’

Hoe zien jullie de samenwerking?
Carla: ‘Als Anja het ook een goed idee vindt, gaan we er gewoon deze kabinets-
periode mee aan de slag. Ik hoop dat Anja ongevraagd aan de bel trekt als ze 
iets ziet of meemaakt wat ik moet weten. En dat ze me ook advies geeft als 
ik me voorbereid op debatten. Zo bespreken we binnenkort de begroting van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het lijkt me leuk om Anja daarbij te betrekken.’

Cadeau
Op 19 april 2017 kregen alle woordvoeders zorg uit de Tweede Kamer een patiënt 
‘cadeau’ van de Patiëntenfederatie Nederland. Het is de bedoeling dat de 
politici en patiënten geregeld met elkaar overleggen. Zo snappen politici beter 
hoe Haagse plannen uitpakken voor mensen die zorg nodig hebben. Ook de 
gevolgen van besluiten worden duidelijker, zoals het verlagen van vergoedingen 
voor medicijnen. 

Veranderingen in de zorg
Een aantal belangrijke punten voor 2018:
-  In november stellen de zorgverzekeraars 

de definitieve premie voor het volgende 
jaar vast. Zorgverzekeraar DSW maakte 
al bekend de premie met € 6,- per jaar te 
verlagen.

- Het eigen risico stijgt niet, dit blijft € 385,-.
-  De zorgtoeslag gaat omhoog om mensen 

met een laag inkomen tegemoet te komen. 
Alleenstaanden krijgen er maximaal € 131,- 
bij. Voor meerpersoonshuishoudens komt 
er maximaal € 194,- bij.

 
Samen tegen de tabaksindustrie 
Lia Breed is bezig met een strafzaak tegen vier grote 
tabaksfabrikanten. Dat doet ze samen met longkanker-
patiënte Anne Marie van Veen en de Stichting Rook-
preventie Jeugd. Advocate Bénédicte Ficq staat hen 
bij. Ze klagen de tabaks-industrie aan vanwege onder 
andere poging tot moord, zware mishandeling en het 
toebrengen van gezondheidsschade. Het Openbaar 
Ministerie is in beraad over de zaak. 
 
  De documentaire gaat in première 

op Wereld COPD Dag (15 november) 
en is te zien op longfonds.nl
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BENAUWD
 Longfonds maakt documentaire over COPD
 15 november is het Wereld COPD Dag, hoe is het om te leven met COPD?  Dat is te zien in een 
korte documentaire die het Longfonds maakte. In de hoofdrol: COPD-patiënte Lia Breed (67). 
‘Ik wil laten zien wat de vreselijke gevolgen van roken kunnen zijn.’ 

Na haar pensionering zou ze gaan genieten, was het plan. Stedentrips met 
vriendinnen, fietsen… ‘Maar door mijn ziekte gaat dat niet’, vertelt Lia Breed. 
‘Ik kan weinig meer. Toen ik vorig jaar mijn fiets moest verruilen voor een 
scootmobiel, heb ik echt een traantje weggepinkt.’ 

In 2007 kreeg Lia te horen dat ze ernstig COPD heeft. Haar longfunctie 
is dan nog maar 24 procent. ‘Ik kwam bij de huisarts vanwege ontstoken 
holtes. Het bleek helemaal mis te zijn met mijn longen.’ Lia rookte veel. 
‘Pas een paar jaar na de diagnose lukte het me om te stoppen.’ Ze werkte 
tot haar pensioen bij de politie. ‘Ik vond het verschrikkelijk dat ik door mijn 
ziekte niet meer fulltime kon werken.’
 

Te moe
In de documentaire zien we hoe Lia’s leven er nu uitziet. ‘'s Ochtends komt 
de thuiszorghulp me helpen met douchen. Daarna ga ik naar buiten met  
de scootmobiel of bij iemand op visite. ‘s Middags moet ik rusten. ‘s Avonds 
uit gaat niet, daar ben ik te moe voor.’ Heel beangstigend vindt Lia de long-
aanvallen. ‘Vorige week was ik nog dertig minuten heel benauwd.
Je weet gewoon niet waar je de lucht vandaan moet halen. Dan neem ik mijn
medicijnen en ga zo rustig mogelijk zitten tot mijn ademhaling weer normaal 
wordt.’

Russische roulette
Lia is gescheiden en heeft geen kinderen. ‘Gelukkig heb ik veel contact 
met vriendinnen en oud-collega’s. Ik ga graag naar de kapper en naar de 
nagelstudio - ik wil er toch verzorgd blijven uitzien.’ Ze hoopt van harte dat 
jongeren niet meer beginnen met roken. ‘Het is een soort Russische roulette: 
je weet van tevoren niet of je door te roken een ernstige ziekte zult krijgen.’

ons werk
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praktisch

Het is misschien wel een van de moeilijkste dingen van 
het hebben van een longziekte: vaak moe zijn en minder energie 

hebben.  Niet meer kunnen wat u vroeger deed.  Toch kunt u 
energie overhouden voor leuke dingen. 

Twee mannen hebben allebei een longfunctie van dertig procent. Alleen werkt de 
ene nog, terwijl de andere zijn stoel bijna niet meer uit komt. Dat klinkt misschien 
gek, maar ergotherapeut Suzanne Vromans maakt dit regelmatig mee. ‘Iedereen 
met een ernstige longziekte heeft minder energie dan iemand die gezond is. Maar 
hoe je daarmee omgaat, verschilt sterk per persoon. Hierbij speelt van alles mee. 
De een reageert bijvoorbeeld makkelijker op veranderingen dan de ander. Maar 
ook de thuissituatie maakt veel uit: is er een partner die helpt of moet iemand veel 
zelf doen?’ Als ergotherapeut leert Suzanne mensen hoe zij dagelijkse dingen zo 
kunnen aanpakken dat ze minder energie kosten. Daarnaast kijkt ze samen met 
hen welke activiteiten juist energie opleveren. 

Bewust trainen
Dat mensen met een ernstige longziekte minder energie hebben, is niet zo raar. 
Doordat longblaasjes beschadigd zijn, kost ademen moeite en neemt het lichaam 
minder goed zuurstof op. Dat maakt sneller vermoeid. En ook de ontstekingen in 
de longen vreten energie. Hierdoor raakt de accu gewoonweg eerder leeg. 
Wat is daaraan te doen? Omdat de mogelijke oplossingen heel persoonlijk zijn, is 
er helaas geen kant-en-klaar advies te geven. Al zijn er wel tips die voor iedereen 
werken. Suzanne Vromans: ‘Maar je moet er soms wel bij nadenken om iets ook te 
doen. Iedereen kan bijvoorbeeld bedenken dat traplopen minder moeite kost als je 
het rustig aandoet en af en toe pauzes neemt. Toch moet je je dit eerst echt eigen 
maken. Pas als je merkt: hé, dat gaat veel prettiger zo, wordt het langzaam een ge-
woonte. Dat geldt ook voor de manier waarop we ademhalen. Van nature houden 
we vaak onze adem in bij inspanning, terwijl het meer kracht geeft als we op die 
momenten juist uitademen. Daar moeten we echt bewust op trainen.’

De lepeltheorie
Dat u door uw longziekte minder energie heeft, snappen anderen soms niet. 
Suzanne Vromans: ‘Het werkt vaak goed om het met een voorbeeld uit te leggen, 
bijvoorbeeld met behulp van de lepeltheorie. Hierbij staat iedere lepel voor een 
stukje energie. Iedere dag heb je bijvoorbeeld twaalf lepels om de dag door te ko-
men. Met opstaan en douchen ben je er al drie kwijt.’ Omdat uw voorraad energie 
beperkt is, moet u bewust kiezen waaraan u die besteedt. En vooral ook hóe u dat 
doet. Zittend douchen kost misschien maar één lepel. Suzanne: ‘Wij merken vaak 
dat mensen er zo tegenop zien om op te staan en te douchen, dat ze het heel snel 
doen om er maar vanaf te zijn. Terwijl rustige bewegingen minder energie kosten. 
En probeer je haar eens met één hand te wassen, dat gaat ook prima. Misschien 
is het hoe dan ook handiger om ’s avonds te douchen, zodat je daarna niets meer 
hoeft.’ Voor elk advies geldt dat het bij u moet passen. Iedereen moet voor zichzelf 
bepalen welke activiteiten het waard zijn om lepels aan te besteden.

Een handig hulpje om uit 
te leggen hoeveel energie
u heeft: de lepeltheorie

8 9

Meer doen met
minder energie
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Belangrijk 
•  Tot 1 januari kunt u uw zorgverzekering opzeggen en vóór 

1 februari moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. 
•  De belangrijkste verandering in de zorgverzekering 2018 

vergeleken met 2017 is de verwachting dat de zorgpremie met 
gemiddeld € 6,- per maand zal stijgen. 

•  Waar moet u met een longziekte op letten als u een zorg-
verzekering kiest? Op longfonds.nl/zeker-van-uw-zorg staat alle 
informatie die voor u belangrijk is, zoals (inhalatie)medicijnen, 
fysiotherapie of hulpmiddelen. Ook leest u meer over het budget-
plafond. Dit betekent dat patiënten soms niet meer bij een arts 
terechtkunnen omdat deze de met uw zorgverzekeraar afgesproken 
hoeveelheid zorg al heeft geleverd.

Adviesgesprek
Bij Sucsez kunt u terecht voor een adviesgesprek. Dit gesprek 
is gratis en vrijblijvend. Meld u hiervoor aan via longfonds.nl/
zeker-van-uw-zorg. 

Polischeck
Wij raden u aan een polischeck te (laten) doen. Ook al bent u niet 
van plan om over te stappen, toch is het goed om het aanbod van 
uw verzekeraar te bekijken. Fijn als er iemand met u meekijkt? 
Voor al uw vragen kunt u (gratis) terecht bij de zorgverzekerings-
expert van het Longfonds: SUCSEZ. Bovendien regelt SUCSEZ 
speciaal voor Longfondsleden korting bij verschillende verze-
keraars. Regel het met de ‘intermediairverklaring’ op sucsez.nl/
longfondsleden of bel met SUCSEZ: (0182) 30 44 88. 
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Tips & adviezen
... Houd uw adem niet in bij inspanning, maar blaas dan juist uit.
...  Pas de lepeltheorie eens toe: waar gaan de lepels aan op en zijn dat ook de dingen die u belangrijk vindt?
... Houd in ieder geval voor een periode bij wat u op een dag doet en hoe u zich daarna voelt.
... Bedenk welke activiteiten u kunt overslaan of door een ander wilt laten doen. 
 De nk aan huishoudelijke hulp of boodschappen laten bezorgen.
... Durf hulp te vragen. Denk niet: de ander zal het wel te druk hebben of niet willen. Veel mensen helpen graag.
... Op longfonds.nl/energie staan filmpjes met nog meer handige tips.

Suzanne (37) werkt bij 
Revant, het centrum 
voor complex chronisch 
longfalen in Breda. Ze 
studeerde ergotherapie. 
‘Mijn moeder is verpleeg-
kundige en mede door 
haar wist ik al jong dat ik 
de zorg in wilde. Ik ben 
een echt mensenmens, 
dus ergotherapie past 
heel goed bij mij, omdat je 
daarbij echt het gesprek 
aangaat. Het is fijn als ik 
merk dat iemand door 
relatief simpele aan-
passingen weer meer 
plezier krijgt in z’n leven.’ 
Suzanne is getrouwd en 
heeft twee kinderen van 
zeven en vijf. ‘We houden 
erg van wandelen in de 
bergen. En ik ben dol op 
sport, zowel om te doen 
als naar te kijken. Vooral 
als er een bal in het spel is.’

Wie is.. .
Suzanne 

Vromans?
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Meer weten? Bestel het gratis boekje 'Omgaan met energie' via longfonds.nl/energie

In beweging blijven
Bewegen kost natuurlijk energie, maar u bouwt er 
ook conditie mee op. Daardoor wordt de voorraad 
lepels groter. Daarom is het heel belangrijk om het 
liefst dagelijks een half uur te bewegen. Suzanne Vro-
mans: ‘Maar met tegenzin elke dag hetzelfde rondje 
maken, houdt niemand vol. Probeer het dus zo leuk 
of nuttig mogelijk te maken. Voor sommige mensen 
werkt het om wandelend boodschappen te doen. Of 
ga de natuur in om te fotograferen of vogels te spot-
ten. Samen met anderen bewegen is vaak gezelliger 
en werkt stimulerend.’ Wie van honden houdt, kan bij 
een asiel vrijwilligerswerk doen als hondenuitlater. 
Er zijn genoeg oudere hondjes die genieten van een 
rustig blokje om. Suzanne: ‘Doe het rustig aan, want 
juist bij bewegen is het belangrijk om niet volledig 
uitgeput te raken. Anders kun je de rest van de dag 
niets meer. Maar te weinig bewegen is ook weer niet 
goed. Gelukkig zijn er allerlei apparaatjes die hierbij 
helpen. Stappentellers werken heel stimulerend. En 
er is een horloge in de maak dat een waarschuwing 
geeft als je te veel of te weinig doet.’

Activiteitendagboek
Welke activiteiten slurpen energie en welke leveren 
juist extra energie op? Om daar achter te komen, 
is het verstandig om een week een dagboek bij te 
houden. Hierin noteert u wat u per dag doet en hoe u 
zich daarna voelt. 

Zo wordt duidelijk hoe u met uw energie omgaat.
Suzanne Vromans: ‘Soms blijkt bijvoorbeeld dat 
iemand met longfunctie van twintig procent net zo-
veel stappen zet als een gezond persoon. Dan is het 
logisch dat diegene zich vaak vermoeid voelt. Weten 
wat je doet is de eerste stap naar verandering.’
Suzanne vindt het niet per se nodig om een strakke 
planning te maken, als dat tegen uw natuur ingaat. 
‘Maar het helpt wel om bepaalde dingen een vaste 
plek in het dagschema te geven, zoals medicijnen 
innemen en bewegen. Dan weet je hoeveel energie 

er overblijft. Bovendien helpt het om te accepteren 
dat je niet meer alles kunt doen. Al begrijp ik heel 
goed dat je er af en toe ook boos of verdrietig over 
kunt blijven. Waar het vooral om gaat, is dat je leert 
om op zo’n manier met je longziekte om te gaan dat 
er ruimte blijft voor de mooie dingen van het leven. 
Want daar krijg je juist weer energie van.’

ons werk
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Tips zijn welkom!
Wat kan er volgens u beter als het om uw zorgverzekering gaat? Wij horen het graag. Meld uw eigen top 3 van tips 
bij ons Meldpunt Longzorg: longfonds.nl/meldpunt-longzorg. Zo kunnen wij opkomen voor uw belang.

Van dingen doen
die u leuk vindt, krijgt 
u juist weer energie

Zorgverzekering 2018: 
overstappen of niet?

In november is het weer zover: de polis voor 2018 
van uw zorgverzekering valt op de mat. Tijd voor 
een kritische blik! Houdt u alles zoals het is of is 
het misschien toch slim om uw verzekering aan te 
passen? Wij helpen u graag!

Stel uw vragen eind november aan SUCSEZ live op facebook. Houd facebook.com/longfonds in de gaten.
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Kortom: iedereen die van zingen houdt en een onvergetelijke dag 
wil beleven. ‘Meedoen aan ADEMNOOT vind ik super gaaf,’ zegt 
Lindsey. ‘Ik wil graag iets doen om longziekten de wereld uit te krij-
gen. Ik weet zelf hoe vervelend het is om een longziekte te hebben, 
er moeten goede medicijnen komen. En als ik daarbij kan helpen, 
dan doe ik dat.’Zingen is leuk en ook heel goed voor wie een long-
ziekte heeft. Het ontspant bijvoorbeeld de ademhaling. Wie snel 
achter elkaar ademhaalt, slaat te veel lucht op in de longen. Door 
te zingen, dwingt u zichzelf meer tijd te nemen voor de uitademing, 
waardoor u minder benauwd wordt. Op zo’n manier ademen is daar-
door ook in het dagelijks leven goed voor mensen met een long-
ziekte. Ook traint u met zangoefeningen de ademhalingsspieren. 
Bovendien is zingen, zeker in groepsverband, leuk om te doen.  
U bent anders met uw ziekte bezig, waardoor u zich beter voelt. 

Zangeres Edsilia Rombley hoefde niet lang na te denken toen ze 
werd gevraagd om mee te doen aan ADEMNOOT. ‘Je longen zijn 
enorm belangrijk. Daar staan we niet altijd bij stil. Maar toen mijn 
jongste dochter een week met longontsteking in het ziekenhuis lag, 
werd ik weer wakker geschud. Ik ben ook een felle anti-roker. Gelukkig 
vinden mijn kinderen sigarettenrook stinken, dus hopelijk beginnen 
ze er later niet aan.’  
 
Zangles 
Edsilia deed eerder dit jaar samen met cabaretier Roué Verveer voor 
het Longfonds mee aan Dance Dance Dance, om geld op te halen 
voor longonderzoek. Ze ontmoette toen Lindsey in het ziekenhuis 
en zong een lied met haar in de studio. ‘Het lijkt me fijn om Lindsey 
weer te zien. Leuk ook om weer samen met haar te zingen. Ik herinner 
me dat ze heel goed klonk, ze heeft zeker wat in haar mars.’ 

The Voice Kids heeft Lindsey niet gewonnen. ‘Ik lag tussendoor in 
het ziekenhuis voor mijn astma, waardoor ik niet alles van mezelf 
kon laten zien. Nee, dat heb ik toen niet verteld bij The Voice Kids, 
dan ben ik meteen weer ‘dat meisje met astma’. Nu heb ik zangles 
in Amsterdam van zangcoach Babette Labeij. Daar ben ik echt beter 
door geworden. Later wil ik naar de popacademie in Enschede, ik 
zou heel graag professioneel zangeres willen worden.’  

Geweldig geluid 
Iedereen die van zingen houdt – ook wie geen longziekte heeft – is 
welkom bij ADEMNOOT. Het wordt een spetterende middag onder 
leiding van componist en orkestleider Stephan Geusebroek, één van 
de meest invloedrijke muziekprofessionals van Nederland. 

Hij studeert nummers in met alle deelnemers. Zo ontstaat er één 
megakoor met een geweldig geluid. En natuurlijk zingen Trijntje 
Oosterhuis en Edsilia Rombley een paar nummers als toegift.

Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley zingen mee. Jij ook?

17 FEBRUARI 2018 – KLOKGEBOUW – EINDHOVEN

HET LONGFONDS HEEFT JOUW STEM HARD NODIG!
Koop je ticket  nu op ADEMNOOT.NL

Zing mee, vorm samen één megakoor 
en steun longonderzoek!

ons werk

Heeft u een passie voor zingen? Kom dan op zaterdag 17 februari
naar ADEMNOOT: hét exclusieve zangevent van het Longfonds in

samenwerking met Philips. Beleef een onvergetelijke zangervaring
met gegarandeerd kippenvel. 

Zing mee! Koop nú uw 
ticket op ADEMNOOT.NL
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Ze zong als baby al in de box. Lindsey Keuris (13) kan zich haar 
leven niet voorstellen zonder zingen. Ze heeft moeilijk behandel- 
bare astma, maar dat weerhield haar er niet van om mee te doen 
aan het vijfde seizoen van het tv-programma The Voice Kids. En 
straks in februari zingt ze mee tijdens het nieuwste evenement van 
het Longfonds: ADEMNOOT, op zaterdag 17 februari in het Klok- 
gebouw in Eindhoven. Het wordt een middag die helemaal draait 

om samen zingen met als doel: geld ophalen voor longonderzoek. 
Want hoe meer wetenschappelijk onderzoek naar longziekten, hoe 
beter zieke longen kunnen worden behandeld. 

Lindsey zingt mee met Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley en 
één megakoor dat bestaat uit duizenden mensen met en zonder 
longziekten. 

‘Meedoen vind
ik super gaaf’
Lindsey Keuris (13)
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Meer over bronchiëctasieën (BE) 
Wat is het? Delen van de longen zijn constant verwijd 
en geïrriteerd. Dat geeft bacteriën de kans zich te 
vermenigvuldigen, waardoor steeds opnieuw infecties 
ontstaan.  
Symptomen? Hoesten (met slijm of bloed), benauwd-
heid, vermoeidheid, infecties als longontsteking of 
bronchitis
Oorzaak? Soms erfelijk, soms door een longontsteking 
of kinkhoest.
Hoeveel mensen hebben het? Onbekend
Behandeling? Medicijnen tegen de ontstekingen in 
de longen of om het slijm te verdunnen, zodat dit 
gemakkelijker is op te hoesten. 

 Meer info:  longfonds.nl/bronchiëctasieën
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‘Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik altijd al moet hoesten en mezelf hoor 

piepen. Als kind al had ik daar veel last van, maar de huisarts vond het niet 

nodig om me door te sturen naar de longarts. ‘Ga eerst maar eens naar de 

kno-arts’, zei hij. Die sleutelde wat aan mijn neus en kaken, maar het hielp 

allemaal niets. Pas toen ik 29 was, kwam ik bij de longarts terecht en bleken 

mijn klachten door bronchiëctasieën te komen – overgehouden aan de kink-

hoest die ik op vijfjarige leeftijd had. Gek genoeg schrok ik niet eens van de 

diagnose, ik wist altijd al dat er iets niet goed zat. Bovendien zit klagen niet 

in mijn genen. Zeuren deed je niet in het gezin waaruit ik kom. 

Helaas kon mijn man er niet mee omgaan dat ik ziek ben, hij kon me niet 

steunen. Dat was heel moeilijk voor me. We zijn uiteindelijk gescheiden. 

Mijn zoons zijn gelukkig altijd geweldig voor me geweest, ze namen me 

veel uit handen. Mijn baan bij C&A deed ik altijd met veel plezier, maar toen 

ik vijftig was, ging het niet meer. Ik werd afgekeurd, dat vond ik heel erg. 

Doordat mijn longen steeds een beetje slechter worden, moet ik steeds 

meer inleveren. Ik heb vaak infecties, dus gebruik ik naast pufjes regelmatig 

antibiotica en lig ik nogal eens een week in het ziekenhuis. Toch kan ik er 

goed mee leven. Ik ga regelmatig met vriendinnen op stap. Een van hen 

is ook chronisch ziek, dan begrijp je elkaar. Ik zorg goed voor mezelf, eet 

gezond en wat nog lukt, dat doe ik. Zo fiets ik nog volop op mijn e-bike. Ik 

kijk naar wat ik nog wél kan.’ 

‘Gek genoeg schrok ik niet
eens van de diagnose’
Altijd ontstekingen en veel slijm: Josien Wennink (71) 
heeft bronchiëctasieën. Maar erover klagen, dat zit 
niet in haar genen.

persoonlijk

uniek
ziek

Gratis boekje
Het boekje Mijn leven met BE is nu 
te bestellen in de webwinkel van het
Longfonds: bestellen.longfonds.nl/

Mijn leven met 
Bronchiëctasieën (BE)
Patiënten vertellen hun verhaal

Alles over 
alternatieve 

behandelingen

SPECIAL 
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Alternatieve
behandelingen 

SPECIAL 

We kennen allemaal wel een verhaal van iemand met astma
die zich beter voelde na een behandeling door een

acupuncturist. Of van een COPD-patiënt die minder benauwd is 
door een bezoek aan een zoutkamer. Het kan inderdaad fijn zijn 

om naast de normale behandeling van uw longarts eens iets
anders uit te proberen. Kan dat zomaar naast uw gewone 
behandeling? En waarop moet u letten? Op de volgende

pagina’s leest u alles wat u moet weten.

Een alternatieve behandeling of medicijn kan tot gevolg hebben 
dat u zich beter voelt: lichamelijk fitter of geestelijk sterker. Maar 
zie dit wel als een aanvulling op uw normale behandeling. 
Sommige mensen vinden het fijn om eens iets anders uit te proberen naast de behandeling bij de 
longarts. Ze gaan naar een ademtherapeut, homeopaat of andere alternatieve therapeut. Ze kiezen 
dan voor alternatief, ook wel complementair genoemd. Dit betekent ‘aanvullend’ en wil zeggen dat 
het iets kan toevoegen aan de standaard behandeling die u van uw arts krijgt. Het doel is helpen om u 
te laten herstellen en zorgen dat u zich lichamelijk en geestelijk prettiger voelt. Alleen: of het werkt, is 
niet bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Bij normale, reguliere behandelingen en medicijnen 
is de werking wél bewezen. Die is bij grote groepen patiënten uitvoerig getest. 

Meer tijd 
Eén miljoen Nederlanders laten zich alternatief behandelen, volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Een alternatieve behandeling kan zeker tot gevolg hebben dat u zich beter voelt: 
lichamelijk fitter of geestelijk sterker. Soms kunt u daardoor beter de gewone behandeling doorstaan. 
Alternatieve therapeuten hebben vaak meer tijd voor u en besteden meer aandacht aan de geestelijke 
gevolgen van uw longziekte dan gewone artsen. Ook hebben ze vaak meer aandacht voor de mens als 
geheel in plaats van alleen uw longziekte. Dit kan heel prettig zijn.

Goed om te weten 
Bij het Longfonds zijn we voorstander van behandelingen en medicijnen waarvan na wetenschappelijk 
onderzoek is bewezen dat ze werken. Dat is bij alternatieve behandelingen niet het geval. We raden 
dan ook aan om een alternatieve behandeling of medicijn als aanvullend te zien; volg of neem deze 
nooit in plaats van de normale behandeling. Vertel ook altijd aan uw huisarts of longarts dat u iets an-
ders wilt proberen. Vraag of uw arts ervaringen heeft gehoord van andere patiënten met een bepaalde 
alternatieve behandeling of therapeut. Spreek samen een termijn af waarin u zich beter moet gaan 
voelen. Bespreek dan met uw arts wat het heeft opgeleverd en hoe nu verder. En ten slotte: stop nooit 
zomaar met uw gewone longmedicijnen zonder met uw huis- of longarts te overleggen. Een goede 
alternatieve therapeut zal dat ook niet van u vragen.

Wat u moet weten vóór 
u voor alternatief kiest 

Belangrijk
•  Baat het niet, schaadt het niet gaat niet altijd op. Werkt een alternatieve 

behandeling na een tijdje niet, ga er dan niet eindeloos mee door.
•  Bestel niet zelf alternatieve medicijnen via websites. 
•  Gebruik uw gezonde verstand. Neem niet zomaar alles aan wat u hoort of leest. 

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn – bijvoorbeeld een therapeut die een 
gemakkelijke genezing belooft – dan is het dat waarschijnlijk ook. 

•  Ga altijd na of een therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging.
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Mesologie
Er zit soms een groot verschil tussen gewone behandelingen en veel alternatieve 
behandelingen. De mesologie wil een ‘brug’ vormen. Een mesoloog weet veel 
van gewone én van alternatieve behandelingen en zet beide in. Een mesoloog 
gaat ervan uit dat het lichaam zichzelf kan genezen en werkt samen met gewone 
artsen. 

 Meer informatie: mesologie.nl

Osteopathie
Een osteopaat probeert het lichaam zichzelf te laten herstellen. Hij 
ziet het lichaam als een geheel: lichaamsweefsels staan met elkaar in 
verbinding en kunnen elkaar beïnvloeden. Daarbij kijkt hij naar botten, 
gewrichten, spieren en de wervelkolom, maar ook naar organen en 
bloedvaten. Met – vaak zachte – hand probeert de osteopaat de oor-
spronkelijke beweeglijkheid te herstellen. De behandeling is niet pijn-
lijk. Na de behandeling kunt u tijdelijk meer last krijgen en/of hoofdpijn 
of een vermoeid gevoel hebben. 

 Meer informatie: osteopathie.nl 

Ademtherapie
‘Heel veel mensen ademen te snel, ook 
als ze geen longklachten hebben’, zegt 
fysiotherapeut Nico van der Breggen. ‘Als 
ademhalen toch al moeilijk gaat, is het dus 
niet gek dat je (veel) vaker dan negen keer 
per minuut ademhaalt, terwijl zes tot acht 
keer voldoende is. Toch is het belangrijk 
om daar iets aan te doen. Niet alleen voelt 
u zich dan minder vermoeid, een goede 
ademhaling gaat ook stress en depres-
sieve gevoelens tegen. Als u bijvoorbeeld 
twintig keer per minuut ademhaalt terwijl 
u op de bank zit, gaat er een alarm af in 
de hersenen. De hartslag versnelt en er 
komen allerlei hormonen vrij die horen bij 
een noodsituatie. Dit geeft een gejaagd 
gevoel, terwijl er niets aan de hand is. Is de 

ademhaling standaard te snel, dan voel je 
dus continu spanning en onrust en dat is 
ongezond en uitputtend. Mensen met een 
longziekte hebben hier vaker dan gemid-
deld last van omdat ademhalen bij hen hoe 
dan ook moeilijker gaat. Door langzamer 
en vanuit de buik adem te halen, zorgt u 
voor een betere zuurstofopname en door-
bloeding. Dit kunt u leren bij een adem-
therapeut. De uitademing moet langer zijn 
dan de inademing en pauzeer tussendoor 
even. Zo kan het koolzuur weer uit het 
bloed. Als de luchtwegen vernauwd zijn, 
zoals bij astma, is de adempauze extra 
belangrijk.’

 Meer informatie: kiwinederland.nl

Acupunctuur
Acupuncturist Johan van Rooij uit 
Utrecht: ‘Bij acupunctuur plaatst een 
therapeut heel fijne naaldjes op uw 
lichaam. Daarmee worden verstoringen 
in processen in het lichaam verholpen. 
Zo kan bijvoorbeeld de ademhaling ver-
beteren. Vermoeidheid wordt vaak ook 
minder, want ademhalen kost energie. 
Wie vaak last heeft van luchtweginfecties 
herstelt kan sneller herstellen. Ook bij 
allergieën werkt acupunctuur goed. Dat 
maakt dat mensen soms minder medicijnen 

Annelies Lies: ‘Ik ga
af en toe naar een acupuncturist. 

Dit lijkt goed te zijn voor mijn
weerstand, want ik heb al vier jaar

geen griepprik nodig gehad.’

hoeven te gebruiken. Waar ik de naaldjes prik, verschilt per persoon. 
Ik pas de behandeling aan aan de persoon die ik voor me heb. 
Mensen kunnen dezelfde klacht hebben, maar met een andere 
grondslag. De verbeteringen zijn vaak blijvend.’
 
 Meer informatie: acupunctuur.nl

Probiotica
Probiotica zijn levende, ‘goede’ melkzuur-
bacteriën die te koop zijn in kleine flesjes 
zuivel of in capsules, tabletten en poeders. 
Ze komen via de maag in de darmen terecht. 
Ze zouden goed zijn voor onze gezondheid, 
zoals de weerstand verhogen waardoor je 
minder snel verkouden wordt. Ook zouden 
ze allergische klachten verminderen, zoals 
eczeem. Verder zou probiotica de darmflora 
weer in balans kunnen brengen, bijvoor-
beeld als iemand diarree of verstopping 
heeft na een antibioticakuur. Dat laatste 
klopt, zeggen zowel de Maag Lever Darm 
Stichting als het Voedingscentrum. Met een 
probioticum krijg je weer genoeg ‘goede 
bacteriën’ binnen om de ‘slechte’ bacteriën 
af te remmen. Dat probiotica ook de weer-
stand verhogen of allergische verschijnselen 
verminderen, is niet duidelijk. Let op: bij een 
goed probioticum staat er duidelijk op het 
etiket welke bacteriestam er is gebruikt, of 
ze levend zijn en welk effect deze bacteriën 
zouden hebben. Het aantal bacteriën moet 
dan groter zijn dan 1 miljard per 100 mil-
liliter of per capsule.

 Meer informatie: probioticainfo.nl
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Hoe het zit met de vergoeding
Alternatieve behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. 
Om de kosten vergoed te krijgen, moet u een aanvullende zorgverzekering 
afsluiten. Informeer altijd of de therapeut een contract heeft met de verzeke-
raar waarbij u bent aangesloten. Overleg vooraf met uw verzekeraar over de 
vergoeding. Op zorgwijzer.nl kunt u zorgverzekeringen vergelijken met aanvul-
lende dekking voor alternatieve behandelingen. 

Van Acupunctuur tot Zoutkamer
Een overzicht van alternatieve behandelingen of medicijnen waar mensen met 
een longziekte soms gebruik van maken. Goed om te weten: ieder mens ervaart 
de behandeling en de resultaten weer anders.

Homeopathie
In de homeopathie staat niet de ziekte centraal, maar de zieke 
mens. Na een uitgebreid consult kiest de homeopaat een 
homeopathisch geneesmiddel dat bij u past. Dit middel helpt 
uw lichaam zelf te genezen. De medicijnen kunnen druppels, 
pilletjes en zalfjes zijn. U kunt ze ook zelf kopen bij de drogist, 
maar dan met een algemene dosering. Homeopathische mid-
delen gaan niet altijd goed samen met uw eigen medicijnen. 
Overleg altijd vooraf met de huisarts of longarts.
 
 Meer informatie: nvkh.nl

Mientie van der Linden: 
‘Om mijn astma onder controle 
te houden slik ik elke dag een 

antibioticum. Helaas tast dit
medicijn de darmflora aan, 
waardoor ik diarree kreeg. 

Sinds ik dagelijks een probiotica-
capsule neem, heb ik hier geen 

last meer van.’
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Yoga
Bij yoga doet u oefeningen op een matje met als doel: een goede adem-
haling en evenwicht tussen lichaam en geest. Yoga besteedt aandacht 
aan ademhaling, oefeningen en concentratie. Bij een aantal bewegingen 
‘opent’ u de longen. U leert ontspannen, beter ademhalen en krijgt meer 
spierkracht. Door de oefeningen maakt u uw hoofd leeg. Yoga is voor 
iedereen geschikt, jong en oud, lenig of niet. Er zijn veel verschillende 
soorten yoga, zoals Hatha yoga waarbij u leert lichaam en adem te 
beheersen en Flow yoga, een actieve vorm van yoga. 
 
 Meer informatie:  yoganederland.nl

Voetreflextherapie
Ook de voetreflextherapeut kijkt niet alleen naar uw longklachten, maar naar u als geheel. Bij deze therapie 
masseert de therapeut bepaalde zones op uw voetzolen. Deze zones staan voor allerlei delen in het lichaam, 
zoals de longen. Door het masseren van de zones komt er een betere doorbloeding van het lichaamsdeel dat is 
behandeld, zegt de voetreflextherapie. Afvalstoffen verlaten het lichaam sneller, de organen gaan beter functi-
oneren. Tijdens de behandeling kunt u wat druk of pijn voelen op de zone die wordt gemasseerd, maar het kan 
ook dat u zich vooral ontspannen voelt. Na de behandeling kunt u tijdelijk wat vermoeider zijn. 
 
 Meer informatie: vnrt.nl

Zoutkamer
Eeuwen geleden bleek dat mijnwerkers in de zoutmijnen in Oost-Europa nauwelijks ziek waren. 
Het klimaat in de zoutmijnen leek een goede uitwerking te hebben op hun luchtwegen. 
Tegenwoordig is zo’n zoutgrot nagebouwd en kunt u er halotherapie volgen, ook wel 
zouttherapie genoemd. Deze therapie zegt bacteriële infecties, veel slijm en 
ontstekingen te voorkomen en de weerstand te verbeteren. Per sessie verblijft u 
een uur in een ruimte die helemaal is opgebouwd uit zout. U inhaleert fijn, 
droog aerosolzout wat de longen lijkt te reinigen van bijwerkingen van 
roken en luchtvervuiling. Hierdoor kunt u dieper in- en uitademen, wordt 
het slijm minder taai, waardoor het gemakkelijk opgehoest kan worden, en 
neemt benauwdheid af. 
 
 Meer informatie kunt u vinden door te googelen op internet

Arja van Sonderen, heeft astma: 
‘Elke winter ga ik een paar keer naar 

de voetreflextherapeut. Als
ze bezig is, voel ik overal

prikkelingen in mijn lichaam. Ik heb 
echt het idee dat mijn weerstand

er beter door wordt en dat ik
minder ziek ben. En de behandeling 

is nog lekker ook.’   

Ria van Voorthuizen: ‘Door halotherapie in een zoutkamer 
en yoga heb ik geen last meer van benauwdheid.’

Medicinale 
c    nnabis

7 vragen 
over:

Met welke alternatieve behandeling bent u geholpen? Dat vroegen we 

op Facebook. Veel longpatiënten gaven aan medicinale cannabis te 

gebruiken, ook wietolie genoemd. Helpt dat dan en kan dat geen kwaad? 

We vroegen het cannabisonderzoeker dr. Arno Hazekamp. 

1 . Wat is cannabis of wiet precies?
Arno: ‘Iedereen kent het allereerst als een drug.
Maar het is ook een eeuwenoude geneeskrachtige
plant. Cannabis doet de werking na van stofjes in
ons lichaam die onder andere pijn verzachten. Net
als de meeste medicijnen geneest Wietolie de ziekte
niet, maar verlicht het wel de klachten. Het brengt
onder andere het immuunsysteem tot rust, waardoor
je minder vatbaar bent voor virussen, verbetert
de eetlust en laat je beter slapen.

Dat blijkt allemaal uit onderzoek. Bij gebruik van 
een goede olie heb je soms van andere medicijnen 
minder nodig. Er moet nog wel veel meer onderzoek 
worden gedaan.’

‘Bij gebruik van een goede olie 
heb je soms van andere 

medicijnen minder nodig’

Susanne Van Aar:  ‘Ik heb astma en COPD. Dankzij 
THC-olie kan ik weer sporten, heb ik een betere adem-

haling en een betere conditie. Ik kan zelfs weer een 
eind fietsen en tuinieren. Genezen doet deze wietolie 

niet, maar ik heb weer een veel fijner leven.’

SPECIAL 



2322

‘Dat cannabis bij veel
mensen verlichting van
hun klachten geeft, is
zeker. Daarom doe ik
sinds 2001 onderzoek
naar hoe cannabis als
modern medicijn
geaccepteerd kan
worden. Ik zou willen dat 
artsen dit medicijn wat 
makkelijker voorschrijven 
aan patiënten die met 
andere medicijnen niet 
geholpen zijn.’ Dr. Arno 
Hazekamp (41) studeerde 
moleculaire biologie 
en biofarmaceutische 
wetenschappen aan de 
Universiteit Leiden.
Hij specialiseerde zich in 
het medicinaal gebruik 
van cannabis tijdens zijn 
promotieonderzoek. Arno 
woont met zijn vriendin 
samen in Leiden, waar hij 
zijn oude grachtenpand 
opknapt, drumles neemt, 
en een bureau heeft voor 
wereldwijd cannabis-
onderzoek.

Wie is.. .
Arno 

Hazekamp?

2. Waarom klinkt ‘wietolie’ voor veel mensen
als iets wat niet mag?
‘We denken snel aan drugs, koffieshops en versla-
ving. Maar je kunt het ook omdraaien: cannabis is 
eigenlijk een medicijn waarvan sommige mensen te 
veel gebruiken omdat ze de bijwerkingen – high wor-
den – zo fijn vinden. Dat gebeurt tenslotte ook met 
verschillende andere medicijnen. Toch wil dat niet 
zeggen dat het als medicijn niet goed kan werken, 
als je het maar verstandig gebruikt. Niet voor niets 
is cannabis in Nederland al sinds 2003 op recept 
verkrijgbaar.’

3. Welke soorten zijn er?
‘Er zijn momenteel twee soorten: CBD-olie en THC-
olie (ook wel wietolie). Beide soorten zijn verkrijg-
baar op recept bij bepaalde apotheken. CBD-olie 
wordt ook veel in webshops of bij drogisten aange-
boden. Zelf maken mag niet.’

4. Heeft wietolie gebruiken bijwerkingen?
‘Van CBD-wietolie kun je niet high worden, van te
veel THC-wietolie nemen wel. Maar daar is het 
mensen met een chronische ziekte natuurlijk niet 
om te doen. Die willen zich gewoon beter voelen. 
Wie de dosering onder begeleiding van een arts 
voorzichtig opbouwt, zit meestal goed.’

5. Kan wietolie de ademhalingsprikkel
verminderen?
‘Nee, dat is een misverstand. Dat gebeurt wel bij
het gebruik van opiaten, zoals morfine. Gebruik
van CBD- of THC-olie kan mogelijk wel de hartslag
verhogen.’ 

6. Hoe gebruik je wietolie?
‘Neem een of meerdere druppels in, een paar keer
per dag. Door langzaam de dosering op te bouwen
over een paar dagen of een week, kan iedere gebruiker
zijn eigen beste dosering vinden.’

7. Waar kun je het krijgen?
‘Op eigen houtje kopen bij een webshop raad ik niet
aan. Dan zit er niet altijd in wat op het etiket staat.
Bij de apotheek is de samenstelling zuiver en altijd
hetzelfde. Deze wietolie is absoluut veilig, want hij
wordt gemaakt door streng gecontroleerde apothe-
kers. Helaas is wietolie soms duur en vergoeden
alleen sommige aanvullende zorgverzekeringen het.
Op den duur zal er een betaalbare makkelijk verkrijg-
bare cannabisolie zijn van uitstekende kwaliteit, dat
weet ik zeker.’

Spannende film
La Fille de Brest is een spannende film over longarts Irene die in een 
Frans ziekenhuis werkt. Ze ontdekt dat een medicijn verantwoordelijk 
is voor meerdere doden. Irene bindt de strijd aan met een machtig 
farmaceutisch bedrijf ondanks dat haar collega’s haar links laten 
liggen. Voor wie van spannende films houdt. Te koop op dvd vanaf 
15 november bij onder andere bol.com (€ 14,99). 

Sabine ten Klooster

praat mee

Reageren op een artikel, 
wilt u iets kwijt of heeft u 
een goede tip? Uw reactie 
is van harte welkom! 
Plaatsing van berichten
in deze rubriek betekent
niet dat het Longfonds
het eens is met de inhoud.

Longwijzer
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
longwijzer@longfonds.nl

Natuurlijke
neusspray
Als mijn zoontje (een 
baby) aan het hoesten 
is, druppel ik altijd een 
beetje borstvoeding 
in zijn neusje. Ik doe een 
beetje borstvoeding op een 
lepeltje en laat dit voorzichtig in zijn neusje 
lopen. In enkele seconden ademt hij dan vrijer. 
Ik denk dat dit beter is dan een zoutoplossing 
gebruiken.

Marije
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‘THC-olie van de 
apotheek is veilig, daar
is de samenstelling zuiver
en altijd hetzelfde’

SPECIAL 

Siroop met 
perensap en honing
Bij kriebelhoest gebruik ik altijd Santasapina 
keelsiroop van A. Vogel. De siroop verzacht de 
keel maar brengt ook de luchtwegen tot rust.
Het perensap en de honing zorgen voor een 
lekkere smaak aan de siroop. Santasapina
is geschikt voor volwassenen maar ook
voor kinderen vanaf een jaar. 

Peter Dikkens

Meer informatie 
Het cannabisbureau van het ministerie van VWS: cannabisbureau.nl 
Stichting Wetenschappelijk Informatiecentrum Cannabis (WIC): wic-cannabis.org

Wilt u verder praten over een onderwerp? Ga dan naar longforum.nl    
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Het einde van 2017 is in zicht. En zoals altijd zullen we
het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk. Van knallende vuur-
werkmatten tot fonteinen en vuurpijlen in alle kleuren. In 
Nederland schieten we jaarlijks voor zo’n 65 tot 70 miljoen 
euro aan vuurwerk de lucht in. Helaas zorgen de kruitdam-
pen van ons vuurwerk tijdens de jaarwisseling ook voor een 
forse luchtverontreiniging. In het eerste uur van 2017 zat er 
vooral in de grote steden erg veel fijnstof in de lucht. Dat 
lieten de meetpunten van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) zien. Vooral bij mist en windstil 
weer blijft er veel fijnstof hangen. Dat kan leiden tot gezond-
heidsklachten – bij iedereen, maar zeker bij mensen met een 
longziekte. Ruim de helft van hen heeft gezondheidsklachten 
door vuurwerk. Als longpatiënt heb je geen keuze. Als de 
lucht zo vies is, is binnen blijven de enige optie.

Niemand wil ziek worden door de lucht die hij inademt. Ook niet in de nieuwjaarsnacht door de kruitdampen van het vuur-
werk. Het Longfonds is dan ook voorstander van centraal georganiseerde vuurwerkshows. Zo kunnen we gezondheidsschade 
voorkomen en hoeven mensen met een longziekte minder beschermende maatregelen te nemen. Vorig jaar ondertekenden 
we het Vuurwerkmanifest, dat in 2014 is ingevoerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. De inmiddels bijna 
zevenhonderd ondertekenaars wijzen hiermee op de schade, overlast en ernstige letsels die vuurwerk geeft. Zolang er nog 
geen centrale vuurwerkshows zijn, hebben we de volgende adviezen voor mensen met een longziekte: zoek in de nieuwjaars-
nacht niet buiten het vuurwerk op, ventileer niet en gebruik eventueel uit voorzorg medicijnen. Bij ernstige longklachten is 
het goed om te overleggen met uw eigen arts.

 
  Als je alles gaat verbieden wat andere mensen 

stoort, dan blijft er niets over. Leven is geven 

en nemen!

 Deborah Kroese

  Vuurwerk is slecht voor de volksgezondheid. Alleen 

al de smog die daarbij vrijkomt geeft gezondheids-

klachten, bij mij vooral in mijn longen.

 Peter Dijkstra

 

  We doen dit in Nederland al jaren! Het is een 

traditie. Dit wil je toch ook graag doorgeven aan 

je kinderen? 

 Fleur Meijer

  Illegaal vuurwerk, vroegtijdig afschieten, dat is 

een bijkomend probleem. Pak dit dan ook aan. 

 Sjors Wahlberg

Reacties van lezers op Facebook

Standpunt Longfonds 

ons werk

Deze keer Vuurwerk tijdens
oud en nieuw

     voor
of tegen
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Longarts 
Wouter 
van Geffen (32) 
van het Medisch 
Centrum Leeuwarden 
beantwoordt 
lezersvragen. 

Wouter is getrouwd en 
heeft een jonge zoon. 

Wat is inspanningsastma?
‘Inspanningsastma is een luchtwegvernauwing na inspanning door astma. De inspanning gedraagt zich als 

een prikkel voor de astma.  Met ‘inspanning’ bedoel ik zeker niet alleen sport – je kunt ook inspanningsastma 

hebben bij traplopen of in de tuin werken. Wat voor de één inspanning is, hoeft dat niet te zijn voor de ander. 

We behandelen inspanningsastma als gewone astma. De eerste stap is meestal kort werkende luchtverwij-

ders, oftewel pufjes, gebruiken. Een leuk weetje: er is een onderzoek gedaan naar de gezondheid van sporters 

op de Olympische Zomerspelen in Beijing en Athene. Bijna twee op de tien Olympische zwemmers hadden 

inspanningsastma. Hoe dat kan, is verder niet onderzocht. Maar inspanningsastma komt heel veel voor, zelfs 

onder Olympische sporters. Ik wil daarmee zeggen: het hoeft iemand niet te beperken. Wie de medicijnen 

gebruikt, kan veilig bewegen en zelfs zwaar sporten. Het is zeker niet zo dat iemand met inspanningsastma 

niet of minder moet sporten. Beweging is juist goed!’

Ik voel me goed, kan ik mijn ontstekings- 
remmers een tijdje niet gebruiken? 
‘Het doel van ontstekingsremmers is om de klachten onder controle te houden. Dat lukt vaak zo goed 

dat je denkt geen medicijnen meer nodig te hebben. Stoppen met de ontstekingsremmers is dan 

misschien aanlokkelijk, maar doe dat nooit zomaar zonder overleg met de arts. Vooral bij astma kan 

zomaar stoppen heel gevaarlijk zijn: je kunt er een astma-aanval mee uitlokken. Ook voor mensen met 

COPD geldt dat stoppen zonder overleg gevaarlijk kan zijn. Overleg dus altijd met de arts of long-

verpleegkundige of stoppen kan.’ 

praktisch

Wilt u een vraag stellen 
aan Wouter van Geffen? 
Mail uw vraag naar 
longwijzer@longfonds.nl  

Vragen over uw longziekte 
kunt u ook stellen aan de 
Advieslijn van het Longfonds, 
tel. 0900-22 72 596 
(€ 0,50 per gesprek, ma t/m vr van 9.00-17.00 uur) 

of mail naar 
advieslijn@longfonds.nl 
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kort & 
krachtig

kort & krachtig

3x bedankt
1.  Lia van ’t Veer uit Voorburg organiseerde 

2 september een swingende, goed bezochte 
dansavond waarop €150,- bij elkaar werd 
gedanst. Bedankt Lia, voor dit mooie initiatief.

2.  De longontsteking die hij vorig jaar kreeg, 
maakte Edwin van Eijk extra gedreven om te 
helpen kapotte longen te repareren. Tijdens 
een sponsorfietstocht van Woerden 
naar Würzburg fietste hij € 875,- bij elkaar. 
Goed gedaan, Edwin!

3.  Veel longpatiënten hebben baat bij het spelen 
van mondharmonica. Het zorgt voor een betere 
conditie en meer controle over hun adem-
haling. Jan Mulleman organiseerde daarom een 
mondharmonicafestival in Haaksbergen. Dit 
mooie initiatief leverde € 75,- op. Jan, bedankt! 

Alle
collectanten
bedankt! 
We zijn heel blij 
met onze collecteopbrengst 2017:
€ 2.021.548,-

Dam tot Dam FietsClassic 
groot succes!

Het Longfonds was dit jaar weer hét goede doel van de Dam tot Dam 
FietsClassic. Op zondag 17 september fietsten veel deelnemers de 
longen uit hun lijf voor onderzoek naar astma bij kinderen. Ook 

bedrijven sprongen op de fiets. Er is maar liefst 14.357,50 euro 
opgehaald, een geweldig bedrag! Sherano (8 jaar) was de 
held van de dag: hij heeft ernstig astma en ligt regelmatig 
benauwd op de intensive care. Op een speciale ouder-kind 

tandem was het voor Sherano toch mogelijk om mee 
te fietsen, samen met zijn zus en ouders. iedereen 
die meefietste: bedankt!

advieslijn denkt mee
Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem gerust contact met ons op via: (0900) 227 25 96 (€ 0,50 per gesprek) 
(ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur). Of mail naar advieslijn@longfonds.nl.

Gratis 
kennismaken?

Geef deze pagina aan iemand in uw omgeving. Diegene ontvangt een half jaar gratis 
LONGWIJZER via longfonds.nl/gratis-magazine.

Deze kennismaking is geheel vrijblijvend en stopt automatisch.

nr. 6 - 2017

SPECIAL 
Alternatieve 

behandelingen

Anja praat mee
in Den Haag
Méér doen met minder energie: zo kan het!

Nieuws over de zorgverzekering
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wetenschappelijk 

nieuws
onderzoek

Als we halverwege de twintig zijn, is onze longfunctie 
op zijn best. Daarna wordt deze minder goed. Dat is 
vooral goed te zien bij vrouwen in de overgang. Bij 
vrouwen die een hormoonvervangende therapie 

krijgen, neemt de longfunctie minder snel af. Dat blijkt 
uit een onderzoek in verschillende Europese landen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat hormonen een rol spelen 

bij het minder worden van de longfunctie.

‘Bij een van mijn patiënten stond de caravan al vier jaar ongebruikt 
in de garage’, vertelt longarts Dirk-Jan Slebos. ‘Een paar weken na de 
operatie vertrok hij er mee naar de Ardennen om te gaan vliegvissen, 
zijn grote hobby.’ Slebos plaatst ventielen in de longen van mensen 
met COPD. De ingreep is nu bij zo’n driehonderd mensen uitgevoerd 
en zeker 225 van hen voelen zich beter. Ze zijn actiever en minder 
kortademig dan vóór de operatie. De behandeling waar het om gaat 
heet bronchoscopische longvolumereductie. Niet bij iedereen is 
het resultaat hetzelfde. Soms kon iemand zichzelf vóór de ingreep 
bijvoorbeeld niet meer wassen en na de behandeling weer wel. Maar 
het komt ook voor dat de ingreep geen effect heeft. Slebos: ‘We 
onderzoeken nu waarom sommige mensen er meer mee geholpen 
zijn dan anderen. Ook willen we beter kunnen voorspellen voor wie 
de operatie wel en niet geschikt is en of mensen zich ook jaren later 
nog beter voelen.’

Maatwerk
 Maar wat houdt de ingreep precies in? ‘Het komt erop neer dat we 
het slechte deel van de longen afsluiten. 

We plaatsen hierbij eenrichtingsventielen, dat wil zeggen dat er 
wel nog lucht uit het afgesloten deel kan, maar dat er geen nieuwe 
lucht meer in kan. Het deel van de longen dat je gebruikt, wordt dus 
kleiner’, vertelt Dirk-Jan Slebos. Dat klinkt nogal tegenstrijdig, want 

je zou denken dat je met kleinere longen juist nog benauwder bent. 
Toch is dat niet zo. Slebos: ‘Als de longen sterk zijn uitgerekt door 
COPD, dan lukt het niet meer om goed uit te ademen. Er blijft lucht 
achter in de longen en dat maakt benauwd. Dat wordt nog erger als je 
sneller ademt, bijvoorbeeld bij inspanning. 

C Het Amazonewoud heet de 'longen van de wereld' omdat dit grootste 
regenwoud ter wereld (oppervlakte: zeven miljoen vierkante kilometer) de 
wereld veel zuurstof geeft. De bomen, die in de tropen sneller groeien én 
langer doorgroeien dan elders, zetten CO2 om in zuurstof.  

Veelbelovend
Bij longfibrose ontstaan er littekens in de longen. Hierdoor kunnen de 
longen niet genoeg zuurstof opnemen. Een nieuwe longfibroseremmer 
lijkt goed te helpen, blijkt uit een onderzoek hiernaar. Dat klinkt veel- 
belovend, maar we moeten nog even geduld hebben. Er is meer onder-
zoek nodig onder grotere groepen patiënten voordat dit medicijn op de 
markt kan komen. Wordt vervolgd.

Allemaal
hormonen
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LONGFONDS | Accelerate  
Wat onbereikbaar was tijdens zijn leven, wilde hij na zijn dood helpen mogelijk maken. 
Het Longfonds is enorm dankbaar voor een grote schenking uit een nalatenschap van 
een gepensioneerde longarts. Longartsen zien dagelijks welke gevolgen een longziekte 
heeft op iemands leven. Artsen kunnen patiënten maar tot op zekere hoogte behandelen. 
Deze longarts wilde dat zijn geld wordt gebruikt om verder wetenschappelijk onder-
zoek te laten doen, zodat de behandeling van longziekten kan worden verbeterd. Deze 
nalatenschap maakt een groot internationaal onderzoekstraject mogelijk, Accelerate. 
In het volgende nummer van Longwijzer leest u hier meer over.

Het klinkt misschien vreemd, maar na het kleiner maken van de longen knapt een 
deel van de mensen met COPD op. Longarts Dirk-Jan Slebos voert deze ingreep 

uit en doet onderzoek naar de resultaten.

In het lab

Van lab naar praktijk

In de praktijk

onderzoek

‘Een paar weken 
na de operatie ging 
hij weer vliegvissen in 
de Ardennen’

Kleinere
longen, toch 

meer lucht 
Even raden

Welk gebied noemen we 
'de longen van de wereld'?

 A De Grand Canyon
 B De Sahara 
 C Het Amazonewoud 
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Boek een hotel
en steun het Longfonds

ledenvoordeel

E-bike met 35% korting! 
Juist bij een longziekte is het belangrijk om in beweging te blijven. Maar dat is niet 

altijd eenvoudig. Met een elektrische fiets gaat bewegen net iets makkelijker. Meteen 

bestellen dus, zo’n Keola e-bike met 35% korting voor Longfondsleden!

Als lid van het Longfonds krijgt u tot € 700,- korting 
bij aanschaf van een elektrische fiets. De korting geldt 
voor de modellen Keola Brabant (dames)
en Keola Holland (heren).

Een weekendje weg in eigen land 

of op vakantie naar het buitenland? 

Boek uw hotel via Longfonds.nl/

booking. U krijgt hetzelfde aanbod 

als via de gewone website maar 

steunt het Longfonds – zonder hier 

extra voor te betalen.
Booking.com biedt ruime keuze uit hotels over de hele 
wereld voor elk budget. De hotelwebsite doneert een 
deel van uw boekingskosten aan het Longfonds. Boek 
nu via longfonds.nl/booking en ga met een goed gevoel 
op reis.

Meer weten of bestellen?
Kijk op longfonds.nl/actiekeola. Gebruik online de unieke kortingscode
actiekeola2017.  Of neem deze LONGWIJZER naar de Keola-winkels in
Etten-Leur of Amersfoort.

‘Er was geen goede 
behandeling voor mensen 
met COPD en nu kunnen 
we verschil maken voor 
een flinke groep patiën-
ten. Dat geeft mij veel 
voldoening. Ook houd ik 
me het liefst bezig met 
het bedenken van nieuwe 
manieren om mensen te 
helpen. Dat komt mooi 
samen in dit onderzoek.’ 
Dirk-Jan Slebos (48) is 
als longarts en onder-
zoeker verbonden aan de 
afdeling Longziekten en 
Tuberculose van Univer-
sitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG). Hij 
is getrouwd met Karin en 
samen hebben ze vijf kin-
deren. ‘In mijn vrije tijd ga 
ik graag samen met mijn 
vrouw wielrennen. En dan 
het liefst in de bergen.’

Wie is.. .
Dirk-Jan
Slebos?
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Sluiten we het uitgerekte deel af, dan gaat uitademen weer makkelijker.’ De operatie gebeurt met een 
bronchoscoop. Dit is een beweegbare slang die via de keel naar binnen gaat. Aan het eind van de slang zit 
een soort buisje waarmee de ventielen worden geplaatst. Het grote voordeel van deze methode is dat de 
borstkas niet open hoeft. Er zijn dus minder risico’s dan bij een gewone longoperatie en het herstel gaat 
sneller. Dirk-Jan Slebos: ‘Bovendien kunnen we de ingreep terugdraaien. We halen het slechte deel van de 
longen niet weg en de ventieltjes kunnen er weer uit als dat nodig is.’ De operatie duurt bij elkaar ongeveer 
een half uur. In Nederland gebeurt deze behandeling voorlopig alleen in het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG).

Meer energie
Na de operatie merk je meestal niet direct verschil. Dirk-Jan Slebos: ‘De ruimte in de borstkas is eerst nog 
te groot. Dat trekt vanzelf bij. Als het goed is, ben je na een paar weken minder kortademig en heb je meer 
energie.’ Het belangrijkste risico bij de ingreep is een klaplong. ‘De kans hierop is de eerste dagen na het 
plaatsen van de ventielen het grootst. Dan lig je gelukkig nog in het ziekenhuis en kunnen we dus snel 
ingrijpen.’ Een ander risico is dat de longen of de luchtwegen gaan ontsteken en het lichaam de ventielen 
afstoot. Wat de eventuele bijwerkingen op de langere termijn zijn, weten ze nu nog niet precies, zegt 
Slebos. ‘Ook dat willen we onderzoeken. En natuurlijk wat de ingreep verder nog oplevert. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld met de rest van het lichaam als de ademhaling verbetert? Dat zijn allemaal interessante 
vragen waar we graag antwoord op willen vinden. Mede door het geld dat we van het Longfonds krijgen, 
kunnen we dit uitzoeken.’

Vooral bij longemfyseem 
Niet iedereen met COPD komt in aanmerking voor de ingreep met het ventieltje. COPD is een verza-
melnaam voor verschillende ziekten. Dirk-Jan Slebos: ‘Voor mensen met chronische bronchitis die veel 
last hebben ontstekingen is de methode niet geschikt. Bij de meest ernstige vormen van longemfyseem 
werkt de ingreep wel. Bij longemfyseem ontstaat de benauwdheid doordat de long te veel is uitgerekt. De 
ingreep werkt het beste als één deel van de longen nog heel goed is en één deel heel erg uitgerekt. Dat 
sluiten we dan af.’ Maar hoe weet je nou of je longemfyseem, chronische bronchitis of een heel andere 
vorm van COPD hebt? Slebos: ‘Dat is niet altijd duidelijk, ook niet voor longartsen. Daarom werken we in 
dit onderzoek samen met het Radboud Universitair Medisch Centrum van Nijmegen. Daar zit een team 
dat CT-scans van de longen bekijkt. Wij maken de scan hier in Groningen en sturen die naar hen door. 
Patiënten hoeven dus niet heen en weer te reizen.’

Goede conditie
De ingreep heeft alleen zin bij mensen met ernstig longemfyseem die verder juist zo gezond mogelijk zijn. 
Dirk-Jan Slebos: ‘Ze moeten het ook heel graag willen. Ze moeten minimaal een half jaar geleden zijn 
gestopt met roken en een goede conditie hebben opgebouwd. Daarvoor kunnen ze terecht in een long-
revalidatiecentrum of bij een fysiotherapeut.’ Slebos: ‘Als we precies de voor- en nadelen kennen en weten 
bij wie deze ingreep goed werkt, kunnen we straks hopelijk nog meer mensen helpen.’

‘Uitademen gaat weer veel
makkelijker na de ingreep’

30
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persoonlijk

De favorieten van... 
Junior
Als je een longziekte hebt, is het fijn als er 
momenten zijn waarop je kunt opladen. 
Deze keer vertelt Junior Kooyman (9) over 
de vijf dingen waar hij energie van krijgt. 

Toen hij twee was, werd hij heel erg ziek. Hij gaf slijm op 
en moest naar het ziekenhuis. Het was een longontste-
king. Kort daarna gebeurde het nog een keer en bleek 
dat Junior astma heeft. ‘In het dagelijks leven merk ik 
het niet. Als ik niet ziek ben, ben ik heel actief en speel 
ik elke dag buiten. Maar als ik verkouden ben of ziek, 
raak ik snel buiten adem. Ik moet best vaak naar de dok-
ter, en één of twee keer per jaar is het zo erg dat ik naar 
het ziekenhuis moet.’

Junior Kooyman (9) heeft astma

‘Later wil ik
profvoetballer 
worden’
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Superbal
‘Als mijn vrienden en ik niet aan het voetballen zijn, spelen we superbal. Dat 
is tikkertje maar dan met de bal. Als je wordt afgegooid moet je wachten tot 
degene die jou heeft afgegooid, af is. Dan mag je weer meedoen.’ 

Call of duty
‘Bij slecht weer spelen we op de PlayStation of de 
Xbox. Ik heb alle levels van het spel Call of Duty al 
gehaald.’

‘Het liefst ga ik
zonder te remmen

door de bocht’

Mountainbiken in België
‘In het weekend ga ik vaak mountain-
biken in de bossen in België. We 
wonen in Maastricht, dicht bij de 
grens. Ik houd ervan om door de 
bocht te gaan zonder te remmen.’ 

Stoeien met Björn
‘Björn is mijn vriend. Als we stoeien, doen we dat heel wild. 
Tenminste, ik ga wild met hem om en hij voorzichtig met mij.
Ik klim dan op hem, dat vindt hij niet fijn daarom doe ik dat juist.’

Proefvoetballer 
‘Ik ben fan van Neymar, een
Braziliaanse voetballer. We spelen op 
dezelfde manier. Elke maandag 
en woensdag train ik, en op 
zaterdag speel ik een wedstrijd.
Als ik later profvoetballer ben,
wil ik bij Manchester United 
spelen. Dan koop ik een dure auto, 
misschien een Porsche.’
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Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

O K E G
I N B U R G E R E N
G O O E R N A
E D E F A R D
W E R E L D Z E E

P I V A R E R
S T O R T I N G
R O U T E O S

C H A R M E E S P
E N B E F P O
R E P A R E R E N

E T N A D E E L S

inhalator

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Een zorgeloos verblijf 
bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 

De winnaar van deze puzzel krijgt een verblijf op 
Landal Mont Royal (Duitsland), hooggelegen en 
aan de oever van de Moezel. Een heerlijke plek om 
van alles te doen. Vanaf het vakantiepark wandelt 
u zo naar een vestingsruïne of de wijndorpjes in de 
buurt. Of maak een boottocht over de Moezel en 
neem een duik in het zwembad op het park. 

De winnaar verblijft in een standaard vier- of zes-
persoonsaccommodatie en kan kiezen uit aankomst-
data tot 17 december 2018, m.u.v. schoolvakanties 
en feestdagenperioden (landal.nl/uitgesloten). 
Niet gewonnen, maar wél voordelig ertussenuit? 
Kijk dan voor de lastminute aanbiedingen op  
landal.nl/lastminutes of bel 0900 - 8842 
(gebruikelijke belkosten).

Puzzel mee voor het Longfonds!
Vul de puzzel in en breng de juiste letters uit de 
puzzel naar de genummerde vakjes in de balk. Als u 
de puzzel goed heeft ingevuld, ontstaat daar een zin. 
Maak tenminste € 3,- over op IBAN/rekeningnr. 
NL02 INGB 0000 0091 99 t.n.v. het Longfonds in 
Amersfoort, o.v.v. ‘LONGWIJZER puzzel 6’ met de 
oplossing. Doe dit vóór 30 november.  

Puzzel & win
puzzel

ONZEKER
 

WENNEN

HUISBE-
DIENDE OMROEP

LOF 

TE MOOI 
VOORGE-

STELD

STIJL UITVOERIGER

1 2

OOSTERS 
BORDSPEL

IJZER-
HOUDENDE 

GROND

LATER
 

LOEREN OP

PLAATS IN 
GELDERLAND

AAN DE 
VOORZIJDE

DUITSE 
OMROEP 

TELWOORD 4
OCEAAN 

ONGEVEER 
3,14

UITING VAN 
VERDRIET

VLAKTEMAAT
 

Z.-AM. DANS 9

NOORD-
AMERIKAANS 
GEESTELIJK 

LIED

BEDRAG 
DAT MEN 

AFDRAAGT
8

SCHOON-
WRIJFGEREI

BEKOORLIJK-
HEID

KOERS
 

HERKAUWER 7

GECAS-
TREERDE 

STIER

3

BOOM
 

TOVERGODIN

VOEGWOORD

DEEL V.E. 
TOGA 

PAPA

RIV. IN ITALIË
 

NOOT

HERSTELLEN
 

VULKAAN 6

NIET 
HELEMAAL

5

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

O K E G
I N B U R G E R E N
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E D E F A R D
W E R E L D Z E E

P I V A R E R
S T O R T I N G
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Vragen?
Wilt u lid worden, opzeggen 
(voor 1 december), een bestelling of 
adreswijziging doorgeven of 
LONGWIJZER digitaal beluisteren? 
Bel (033) 43 41 212  of mail naar 
service@longfonds.nl.

Disclaimer
Leden van het Longfonds kunnen 
profiteren van aanbiedingen of  
kortingen op producten. Deze  
producten zijn niet getest door  
het Longfonds of wetenschappelijk 
bewezen en zijn voor eigen risico. 
De inhoud van geplaatste 
advertenties komt uitsluitend voor 
rekening van de adverteerders. 
Plaatsing mag niet worden 
uitgelegd als blijk van instemming 
van het Longfonds. 
 

Ontmoet anderen met een longziekte 
Het Longfonds is ook actief bij u in de buurt. We 
organiseren er leuke en nuttige activiteiten voor u 
en andere mensen met een longziekte. Deelname is 
gratis en u bent van harte welkom!

Wilt u weten welke leuke dingen er in uw omgeving 
te doen zijn? Voer dan op longfonds.nl/uw-buurt de 
vier cijfers van uw postcode in en u vindt alle actuele 
activiteiten overzichtelijk bij elkaar. We werken ze 
steeds bij, dus u bent altijd op de hoogte van wat er 
bij u in de buurt te doen is.

21 november vanaf 14.00 uur
Longpunt Terneuzen
Tips & trucs voor goed medicijngebruik
SVRZ Ter Schorre, Bachlaan 90
zeeland@regio.longfonds.nl  
 

28 november vanaf 15.00 uur
Longpunt Delfzijl
Het effect van binnen- en buitenlucht 
op je longen
Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21
groningen.longfonds.nl 
 
 
29 november vanaf 10.30 uur
Longpunt Tilburg
Het gebruik van zuurstof: zin of onzin?
St. Elisabeth ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60
tilburg@longpunt.longfonds.nl  
 

7 december vanaf 14.00 uur
Longpunt Sittard
Stress en spanning: wat kun je zelf doen?
Medisch Centrum Kleine Steeg, Kleine Steeg 7
sittard@longpunt.longfonds.nl  
 

22 januari 
Longpunt Amsterdam
Feiten en fabels over uw longziekte
BovenIJ Ziekenhuis, Statenjachtstraat 1
amsterdam@regio.longfonds.nl

ons werk

Kijk voor meer informatie op longfonds.nl/elkaar-ontmoeten

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.
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Op vakantie
in eigen land 
(mét korting)
Geniet van de rust, ruimte en prachtige natuur om u 

heen. In een vakantiepark van Landal GreenParks is 

het altijd heerlijk. En als Longfondslid ontvangt u tot 

€ 30,- extra korting.*

Ontdek hoe mooi Nederland is vanuit de vakantieparken van Landal GreenParks. Of u nu kiest voor een 
verblijf aan de kust, in het bos of in de heuvels, er is van alles te beleven. Geniet van de buitenlucht tijdens 
een wandel- of fietstocht of maak een cultureel uitstapje in de omgeving. In de avond rust u lekker uit in 
uw bungalow of gaat u dineren in het restaurant op het park. 

Onbezorgd genieten 
Longfonds en Landal GreenParks werken al heel lang samen; we vinden dat iedereen van een onbezorgde
vakantie moet kunnen genieten. Op verschillende parken in Nederland heeft Landal GreenParks speciaal 
ingerichte longvilla’s voor mensen met een longziekte, zoals astma en COPD. Deze sfeervol ingerichte villa’s 
liggen midden in de natuur. Ze hebben gladde vloerbedekking, zoals laminaat- en tegelvloeren en worden op 
een speciale manier gereinigd. 

Aanbieding
Als lid van het Longfonds ontvangt u tot € 30,- extra korting* op een weekverblijf en tot € 25,- extra korting* op 
een midweek- of weekendverblijf in de periode van 5 januari tot 30 maart 2018, indien u boekt vóór 31 januari 2018. 
De extra korting is geldig boven op de actuele prijzen.

Reserveren?
Ga voor meer informatie, prijzen en reserveren naar www.landal.nl/LONG45L of neem contact op met Landal 
GreenParks via tel. 0900-88 42 (gebruikelijke belkosten) o.v.v. actiecode LONG45L. COPD/astmavriendelijke 
bungalows zijn alleen telefonisch te reserveren.

Tot € 30,- 
extra 

korting!*

(advertorial)

Per boeking doneert Landal GreenParks € 5,- aan het Longfonds voor onderzoek naar gezonde longen.

*


