12 februari
‘Longaanvalplan bij COPD en ernstig astma’
Mw. M. Hoogendijk en mw. J. Berns, longconsulenten Franciscus
Gasthuis & Vlietland
12 maart
‘Goed ademen. Goed voor lijf en leden’
Mw. M. Lipman, fysiotherapeut
9 april

‘Wanneer ga ik naar de huisarts, wanneer naar de
longarts’
Dhr. R. van der Putten, kaderarts astma/COPD ZEL
14 mei
‘Communicatie met zorgverleners’
Organisatiewerkgroep
11 juni

‘Nieuwe behandeling van longziekten, maar met
name van astma’
Dhr. J. Kappen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland

LONGPUNT ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, ROZENBURG
Muziektheater De Ontmoeting, Koninginnelaan 9, Rozenburg
Woensdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur
14 maart
‘Slaapproblemen en slaapapnoe’
Dhr. R. de Groot, longarts Nederlands Slaap Instituut
16 mei
‘Mondharmonica spelen als therapie’
Mondharmonicagroep Maasstadziekenhuis o.l.v. dhr. P. Oostdijk

LONGPUNT ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, DIRKSLAND
Onder de Wiek, Ring 57, 3247BN, Dirksland
Woensdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur
1 februari

‘Tips, trucs en (aanvragen van) hulpmiddelen voor
het dagelijks leven’
Mevr. E. van den Bos, ergotherapeut Careyn
5 april

‘Inhalatiemedicatie is meer dan alleen de
techniek’
Dhr. W. Snijders, logopedist en mevr. M. Zaagman, longverpleegkundige
Bent u al benieuwd naar het programma voor de rest van het jaar?
Kijk dan eens op http://rijnmond.longfonds.nl/over-rayonrijnmond/wat-longpunt
Eventuele wijzigingen in het programma vindt u op
http://rijnmond.longfonds.nl/actueel/agenda
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OVERZICHT LONGPUNTEN IN DE OMLIGGENDE REGIO’S
Enkele Longpunten die weliswaar niet binnen onze regio vallen,
zijn goed bereikbaar en misschien ook interessant voor u.
Het programma van de Longpunten DORDRECHT, GORINCHEM
en LEERDAM vindt u op www.dordrechtgorinchem.longfonds.nl
Het programma van de Longpunten DELFT, DEN HAAG en
ZOETERMEER vindt u op www.haaglanden.longfonds.nl

EEN ROOKVRIJE GENERATIE
UPDATE
Zoals we al in de vorige nieuwsbrief schreven, zijn in onze regio
enthousiaste vrijwilligers aan het werk voor een rookvrije
generatie.
Hans Smit is één van die vrijwilligers. Hij besprak eind augustus
met vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht welke
mogelijkheden er zijn om kinderen in de toekomst rookvrij te
laten spelen, sporten en leren. De gemeente is inmiddels hard
bezig om plannen te maken. Zodra die plannen openbaar zijn,
leest u er op onze website meer over.
Een prachtig initiatief, waarvan we hopen dat er spoedig een
vervolg aan kan worden gegeven.

Helpt u mee?
Wilt u ook helpen om de schoolpleinen en de speel- en
sportplekken van uw (klein)kinderen rookvrij te maken? Of wilt
u bij één van de andere activiteiten in de Regio Rijnmond helpen?
Meldt u dan aan bij onze coördinator Clementien Dieffenbach,
tel. 033-4341205 of clementiendieffenbach@longfonds.nl

COLOFON
Regiopunt Rijnmond
www.rijnmond.longfonds.nl
Contact
rijnmond@regio.longfonds.nl
Secretariaat
h.burgbro@xs4all.nl
of tel. 010-4679693
Coördinator
clementiendieffenbach
@longfonds.nl

EEN OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITEITEN VAN REGIO
RIJNMOND VINDT U OP WWW.RIJNMOND.LONGFONDS.NL

of tel. 033-4341205
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