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Beurs Samana Houthalen
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Spiro@home project

- Doel: spirometrie beschikbaar stellen in 

eerste lijn

- Huisarts kan aanvraag plaatsen bij 

gespecialiseerd verpleegkundige

- Bestaan van COPD vzw kenbaar maken

- 64 leden 

In samenwerking met Novartis



Infoavond AZ Klina Brasschaat
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Trefdag Samana Antwerpen

Informatienamiddag ZOL

Educatiesessie St Dimphna Geel
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Aantal leden
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Zomer…



Zomer…



Uitdaging…

Meubel herstel dienst

Ah, dit is een zetel van een 
patiënt met COPD?



Enquête

 Items

 Noden van onze leden

 Werking van de vzw

 Respons: 1/4e van de leden 



Resultaten

Enthousiaste reacties

‘Het is fantastisch om te ervaren dat er 

mensen zijn die vechten voor onze 

noden. Dit geeft me moed op de slechte 

dagen.’ 

‘Ik was aanwezig op één 

van jullie informatiesessies 

en leerde heel wat nieuwe 

dingen. Hartelijk dank!’

‘Ik lees jullie nieuwsbrieven van 

de eerste tot de laatste letter. Ook 

mijn familie begrijpt nu beter wat 

mijn ziekte inhoudt. Ga zo door!’



Resultaten

Hoge nood aan informatie

Wij organiseren activiteiten voor onze leden. Welke activiteiten interesseren u het meest?  
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Resultaten

Hoge nood aan informatie

Ervaart u onze nieuwsbrief als een meerwaarde?  
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Resultaten

Hoge maatschappij gerelateerde noden 

Welke focus dienen we als vzw te hebben, naast het organiseren van activiteiten voor leden? 
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Conclusies

- Hoge nood aan informatie

- Informatieavonden

- Nieuwsbrief

- Hoge maatschappij gerelateerde noden 

- Bekendheid COPD vergroten



Europees congres ERS
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Wandelnamiddag Diest
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COPD vzw quiz
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Infoavond AZ Groeninge Kortrijk
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Contacten Trefpunt Zelfhulp 

Contacten ZOPP Limburg

Opendeurdag AZ Vesalius Tongeren

Infodag Mariaziekenhuis Overpelt



Wereld COPD dag

- 12 centra in België

- Fietsmarathon voor patiënten en (para)medici

- 2485 km: afstand Brussel – St Petersburg!

In samenwerking met Chiesi Foundation

Bron: Avs nieuws

Bron: Rtv nieuws
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Het leven zoals het is: COPD

COPD beïnvloedende factoren 
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In samenwerking met GSK en Quidando

Stijgende mMRC score

Toenemend aantal exacerbaties

α1 AT deficienty

Bekendheid 

COPD 

vergroten



Chiesi award

Project dat beantwoordt aan een 

bestaande maatschappelijke nood. 

Bekendheid 

COPD 

vergroten

‘Het vergroten van de bekendheid van 

COPD bij de Belgische bevolking.’



Chiesi award

Inhuren marketing bureau met als doelstellingen:

- Doorlichten van de huidige initiatieven en kijken naar 
mogelijkheden voor betere / bredere communicatie naar alle 
stakeholders. 

- Ondersteunen van een grote mediacampagne met als doel: 
- Het halen van nationale media om meer naamsbekendheid te 

creëren 

- Het verhogen van het ledenaantal. 

- Mensen motiveren om in te stappen in de werking. 

- Bekijken van de mogelijkheden om een parallelle 
zusterorganisatie op te  starten in het Franstalig 
landsgedeelte. 
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BVP congres Brussel
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Warmste week: Warmathon

Bekendheid 

COPD 

vergroten

Bron: Vrt nieuws
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- Activiteiten voor leden

- Informatieavonden & nieuwsbrief
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2019

- Activiteiten voor leden

- Informatieavonden & nieuwsbrief

- Wandelnamiddagen

- Hoge maatschappij gerelateerde noden 

- Bekendheid COPD vergroten

- Chiesi award, GSK films, project AstraZeneca, beurzen

- VZW ‘MEE naar de top’



Vzw ‘MEE naar de top’

BMI ˂ 30

Max 65 jaar oud

ESW min 65%

Geen actief roker



2019

- Activiteiten voor leden

- Informatieavonden & nieuwsbrief

- Wandelnamiddagen

- Hoge maatschappij gerelateerde noden 

- Bekendheid COPD vergroten

- Chiesi award, GSK films, project AstraZeneca, beurzen

- VZW ‘MEE naar de top’

- COPD vzw verder uitbouwen 

- Bekendmaking: artsen, beurzen, quiz op 13/9/19

- Bestuursuitbreiding
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DANK, VIC!


