


ZOL Genk

Onze VZW was uitgenodigd om de 
stand van de An Coenen, 
tabacologe, aan het ZOL te Genk aan 
te vullen.
Bezoekers konden zo concreet 
vaststellen dat roken ernstige 
gevolgen heeft en wij hadden de 
gelegenheid heel wat 
geïnteresseerden te ontmoeten. 
Mensen ervaarden wat COPD is en 
wat het inhoudt…



ZOL Genk

Bron: VTM nieuws

Een VTM-ploeg kwam de hele 
activiteit filmen en een 
interview afnemen. Dit werd 
diezelfde dag, 31.05.2019, 
tijdens de verschillende 
journaals uitgezonden.
Wat goed dat deze wereld-
tabakloze dag steeds meer 
aandacht krijgt in de media!!!



OLV Ziekenhuis Aalst

Bellen blazen inplaats van rook...... Een 
symbolische actie aan de inkom van OLV 
Aalst naar aanleiding van de anti-tabakdag. 
Onze stand van COPDvzw werd door 
direktie, pneumologen en paramedici zeer 
entousiast onthaald en gewaardeerd. 



OLV Ziekenhuis Aalst

Bron: TV Oost nieuws

We ondertekenden er ook het charter 
"Generatie Rookvrij“. Het ziekenhuis wil zo 
evolueren naar een rookvrij ziekenhuis. 
Dit juichen we als vereniging natuurlijk 
heel sterk toe!
TV Oost legde alles vast op beeld en 
bracht een mooi verslag in hun journaal. 



HHart Ziekenhuis Lier

Een zonnige namiddag. Een witte tent, 

opgesteld in de prachtige voortuin van de 

Heilig Hartkliniek te Lier. Hier konden 

geïnteresseerde voorbijgangers hun 

longfunctie laten testen en 

bewegingsproeven afleggen.



Hhart Ziekenhuis Lier

Paramedici van de Reva-afdeling gaven de 

nodige uitleg bij de eenvoudige proefjes 

die men kon uitproberen. 

Twee longartsen waren aanwezig om 

enerzijds longfunctietesten af te nemen 

en anderzijds mensen de nodige uitleg te 

verschaffen i.v.m. rookstop.

Als patiëntenvereniging droegen we bij 

om mensen te sensibiliseren.



AZ Rivierenland

In de inkomhal van de 

ziekenhuiscampus van het AZ 

Rivierenland te Bornem hadden 

we onze COPDstand samen met 

de Anti-Tabakstand, ingericht 

door de kliniek.



AZ Rivierenland

Dokter-pneumoloog, tevens tabakoloog,  

Eva Boeykens zorgde ervoor dat mensen 

op een duidelijke manier konden 

vaststellen hoe het met hun longen 

gesteld was. Roker of niet-roker: 

eenieder kon bij haar terecht. 

Wij spraken mensen aan en polsten hen 

naar hun kennis over COPD. We 

verstrekten de nodige uitleg en 

begeleidden sommige naar de dokter.

Een prima samenwerking in functie van 

de actie rookstop.


