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5de JAARGANG  Nr. 4   

                                                                                 (Staf Broeckaert) 
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5 JAAR COPDvzw Patiëntenvereniging. 
Een eerste lustrum : Geen uitgebreide loftrompet, maar een 
nuchtere kijk en vaststelling weergegeven in enkele 
belangrijke items : 

- April/mei 2016 : eerste contacten gelegd door pneumologen 
- Einde juni : startschot bij een eerste contactvergadering 
- 29 september : bestuursverkiezing 
- 27 oktober : notariële akte  
- 24 november : neerlegging Statuten Rechtbank v Koophandel 
- 6 december : vermelding in het Belgisch Staatsblad. 
- Ontwerpen van website, instellen van e-mailadres, aanmaken 

facebookpagina, opmaken affiches en folders, … 
- Uitgeven Nieuwsbrieven en sinds corona ook Nieuwsflashes 
- Inrichten Info-avonden, wandel- en fietsactiviteiten 
- Deelnemen aan symposia longartsen en gezondheidsbeurzen 
- Deelnemen aan WereldCOPDdag-activiteiten  
- Onderhouden contacten sinds corona via ZOOM 
- Ondersteunen projecten i.v.m. onderzoek e.d. betreffende de 

ziekte COPD 

Op naar het volgende lustrum.  

Voorzitter Vic Nevelsteen 

 

 



               

 

COPDvzw – c/o REGUS                                                                E-mail: info@copdvzw.be 
Pastoor Cooremansstraat 3 – 1702 GROOT-BIJGAARDEN 
www.copdvzw.be 

0666.641.408         RPR BRUSSEL 3 
Bankrekening:   B77 1430 9861 4042 

          

VOORSCHRIFT  GENEESMIDDELEN 

Wanneer je medicatie nodig hebt, schrijft je arts je geneesmiddelen 
waarschijnlijk elektronisch voor. Toch krijg je doorgaans nog een papier mee 
om je medicatie af te halen in de apotheek. Dat is het papieren bewijs van 
elektronisch voorschrift met daarop een barcode, waarmee je apotheker je 
voorschrift via software kan ophalen vanaf een beveiligd platform. 

Sinds 15 september voorziet de overheid in de mogelijkheid om ook zonder dat 
bewijs je geneesmiddelen af te halen bij je apotheker op basis van je elD 
(rijksregisternummer). Je voorschriften worden uiteraard niet op je 
identiteitskaart bewaard, maar door je elD in te lezen kan de apotheker je 
elektronisch voorschrift ophalen van het beveiligd platform en je 
geneesmiddelen afleveren. 

Vanaf 15 september kan je er bij je arts voor kiezen om geen papieren bewijs 
van elektronisch voorschrift te ontvangen. Je kiest zelf of je “volledig digitaal” 
wil gaan of liever toch met een papieren bewijs blijft werken. Dat is één van je 
rechten als patiënt. Indien je het wenst, zal je arts je meer uitleg bieden. 

(Bron : Huisapotheker) 

Het lezen van een bijsluiter is ook even slikken (Vlaams Gezegde) 

MEDICOPLAN  

Beschik je over een medicoplan en geniet je van een derdebetalersregeling 
meldt dan je arts, dat je beschikt over zulk plan en vraag hem/haar een bewijs 
van je betaling van het remgeld.Dit betalingsattest bezorg je aan je ziekenfonds 
en je ontvangt dan 75% van je betaalde remgeld terug. 
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HET  VERSCHIL  TUSSEN  GECONVENTIONEERDE  EN 
NIET-GECONVENTIONEERDE  ARTSEN. 

Geconventioneerde artsen hebben de conventie, de een- of tweejaarlijkse 
overeenkomst, waarin ziekenfondsen en artsen bepalen, wat er gebeurt met 
de middelen van het RIZIV, goedgekeurd. Er worden initiatieven voor 
kwaliteitsbevordering, prestaties die vergoed worden en ook de erelonen 
besproken. 60% van de artsen moet de conventie goedkeuren. 90% van de 
huisartsen en 80% van de specialisten is geconventioneerd.                               
Wie niet geconventioneerd is, moet dat duidelijk kenbaar maken aan zijn 
patiënten. Want artsen, die niet geconventioneerd zijn, zijn niet gebonden aan 
de erelonen die het RIZIV vastlegt en mogen vragen wat ze willen.                      
De terugbetaling, die jij als patiënt van het ziekenfonds krijgt, blijft hetzelfde. 
Dus betaal jij meer voor je consultatie of behandeling.                                        
Een arts kan zich ook gedeeltelijk conventioneren en werkt dan bijvoorbeeld in 
het ziekenhuis met het conventietarief en privé met het vrije tarief. Of ze 
passen het conventietarief toe voor patiënten, die op de gewone consultatie 
komen en dus lang moeten wachten op een afspraak. Wil je als patiënt meteen 
geholpen worden, dan betaal je het vrije tarief.                                                      
De conventietarieven kennen enkele uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld buiten 
de normale uren een huisbezoek aanvraagt of een consultatie ’s nachts of in ‘ 
weekend, terwijl er een wachtdienst is, mag de arts meer rekenen. Dat geldt 
ook voor een ziekenhuisverblijf in een éénpersoonskamer.                                 
Heb je een ziekenhuisopname in ’t verschiet, informeer je vooraf over de 
gevraagde erelonen. 

(Bron : Goed Gevoel ; Dr. Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde VUB) 
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PNEUMOKOKKENVACCINATIE  ONDERBENUT 

Pneumokokken kunnen vooral jonge kinderen en ouderen ernstig ziek maken. 
Deze bacteriën vormen de belangrijkste oorzaak van longontsteking. Een 
reden te meer om extra aandacht te hebben voor pneumokokkenvaccinatie 
van risicogroepen. 

Midden 2020 in volle coronacrisis riep de Hoge Gezondheidsraad artsen op om 
de vaccinatiegraad voor pneumokokken bij 65-plussers op te krikken. Slechts 
10% van deze leeftijdsgroep wordt gevaccineerd, terwijl pneumokokken veel 
onheil kunnen aanrichten. Invasieve pneumokokkeninfecties mogen dan wel 
zeldzamer zijn dan griep, de gevolgen zijn wel veel ernstiger.           
Pneumokokken zijn bacteriën, die je bij je kan dragen zonder ziek te zijn. Ze 
kunnen ernstige infecties veroorzaken, zeker bij risicogroepen. Bij ouderen is 
het de belangrijkste oorzaak van longontsteking. Komen de bacteriën in je 
bloedbaan of zenuwstelsel terecht, dan kan een bloedvergiftiging of 
hersenvliesontsteking ontstaan. Vooral oudere personen met een verminderde 
weerstand lopen een hoger risico.                                                                              
De pneumokokkenvaccinatie is opgenomen in het basisvaccinatieschema voor 
zuigelingen en jonge kinderen. Voor de kleinsten wordt de vaccinatie goed 
opgevolgd. Een pneumokokkeninfectie kan bij kinderen jonger dan vijf jaar een 
hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Bij ouderen 
veroorzaken de bacteriën vooral ernstige longontstekingen. Wanneer de 
bacteriën in het bloed terecht komen, sterft 12% van de 65-jarigen en dubbel 
zoveel bij de 85-plussers.                                                                                               
De pneumokokkenvaccinatie wordt aanbevolen voor ouderen tussen 65 en 85 
jaar en alle volwassenen met een verhoogd risico op infecties door een 
verminderde weerstand, waaronder personen met chronische 
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aandoeningen, personen met hiv, mensen bij wie de milt verwijderd werd en 
zware rokers en drinkers. Er is voldoende bewijs dat vaccinatie een 
longontsteking kan voorkomen en het risico op andere ernstige 
pneumokokkeninfecties met de helft vermindert. Voor de leeftijdsgroep ouder 
dan 85 jaar bestaat er onvoldoende evidentie over de werkzaamheid van het 
pneumokokkenvaccin. De vaccinatie is vijfjaarlijks te vernieuwen voor 
volwassenen met een verhoogd risico op infecties door een verminderde 
weerstand of een chronische aandoening. De nevenwerkingen beperken zich 
doorgaans tot wat pijn op de injectieplaats. Ernstige nevenwerkingen zijn 
eerder zeldzaam.                                                                                                      
Artsen vergeten het vaak aan te bieden. Het zou enorm helpen mocht de arts 
via zijn softwarepakket een bericht krijgen wanneer het tijd is voor 
pneumokokkenvaccinatie van de patiënten, die behoren tot de risicogroepen 
en waarvan hij/zij het medisch dossier beheert. Hij/zij kan het dan bespreken 
met zijn/haar patiënt.  

(Bron : Plusmagazine Healthcare) 

Het meest waardevolle antiek, dat je kan bezitten, zijn oude vrienden. 

                                                                      (Oud Vlaams Gezegde) 

Zeg niet “GOEDE VRIEND”. Zeg eenvoudig “VRIEND”, want een vriend 
is “GOED”. En als hij niet “GOED” is , is hij “GEEN VRIEND”. 

                                                                      (André Van Caillie) 

Niemand is in staat de mens zo grondig om de tuin te leiden als 
hijzelf.                                                          (Seneca) 
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WELKE  CHECK-UP  OP  WELKE  LEEFTIJD ?  
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De kans dat je gezond blijft, is 
dus groter als je je geregeld laat opvolgen en de gerichte check-ups 
ondergaat, die op jouw leeftijd aangewezen zijn. 

VANAF 50                                                                                                                          
JE GEWICHT : In België kampt een op twee met overgewicht en is een op vijf 
zwaarlijvig. Overgewicht is een risicofactor voor veel aandoeningen. Zelf je BMI 
(Body Mas Index) berekenen is eenvoudig. Je deelt je gewicht in kilo door het 
kwadraat van je lengte in meter. Bv. weeg je 65kg en meet je 1.65m , dan is de 
berekening als volgt : 65 : 2.7225 (= 1.65 x 1.65) = 23.87. Een BMI tussen 18.5 
en 25 is gezond. Hoger dan 25 heb je overgewicht en boven 30 ben je obees.   
JE TAILLEOMTREK : Vet in de buikstreek komt veel vaker voor vanaf de 
menopauze en is uitermate schadelijk voor je lichaam. Leg een keer per maand 
een lintmeter rond je taille ongeveer twee cm boven je navel, waar je 
bovenlichaam het smalst is. Bij vrouwen mag de tailleomtrek hoogstens 88cm 
zijn en bij mannen 102cm. Het goede nieuws : vet in de buikstreek mag dan al 
nefast zijn voor je gezondheid, het is wel vet dat snel wegsmelt wanneer je op 
dieet gaat. En tegelijk met dat vet slinkt ook je risico op hart- en vaatziekten.   
JE BLOEDDRUK : Hoge bloeddruk is vaak een stille doder. Meestal merk je geen 
enkel symptoom, maar de aandoening beschadigt op termijn je slagaders, 
waardoor het risico op een beroerte of een hartinfarct toeneemt. Medicatie in 
combinatie met een gezonde levensstijl doet je bloeddruk dalen. Je bloeddruk 
moet lager zijn dan 14/9. Goed om weten : je bloeddruk kan behoorlijk 
schommelen naargelang de periode, het moment van de dag en de stress die je 
ervaart.  
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JE CHOLESTEROLGEHALTE : Bij 2 op 3 Belgen is het cholesterolgehalte in het 
bloed te hoog. Vaak is men zich daar niet van bewust. Er zijn niet meteen 
symptomen merkbaar, maar het risico op hart- en vaatziekten neemt er wel 
door toe. Even je bloed laten prikken volstaat om de “slechte” cholesterol te 
kennen. De bovengrens ligt op 115mg/dl. Maar hoe groter je algehele 
cardiovasculaire risico, hoe lager dat cijfer moet zijn.                                                      
JE BLOEDSUIKERSPIEGEL : Deze laat je best om de 3 à 4 jaar meten. Diabetes 
type 2 is namelijk een sluipende ziekte, die vaak pas wordt vastgesteld 5 tot 10 
jaar nadat ze haar intrede doet. Een bloedafname in nuchtere toestand volstaat 
om er zicht op te krijgen. De waarde moet lager liggen dan 100mg/dl. 
GLAUCOOM : Best al vanaf je 40 jaar je ogen laten controleren. Minstens 
eenmaal om de 5 jaar en vaker als er sprake is van een familiale 
voorgeschiedenis. Een passende behandeling is noodzakelijk om de opmars van 
de ziekte te vertragen, want glaucoom kan tot blindheid leiden. Regelmatige 
oogcontrole is zeker geen overdreven luxe.                                          
DARMKANKER : Na borstkanker bij vrouwen en prostaat- en longkanker bij 
mannen is het de meest voorkomende kanker. Ben je tussen 50 en 74 dan krijg 
je een uitnodiging op naam voor een test. Met deze test wordt onzichtbaar 
bloed in je stoelgang opgespoord.                                                          
BORSTKANKER : Vrouwen tussen 50 en 69 ondergaan best om de 2 jaar een 
mammografie. Je krijgt automatisch een uitnodiging per post. Komt er 
borstkanker voor in je familie, dan kan je je al vanaf 30 jaar laten screenen. 
Afhankelijk van de situatie kunnen ook vrouwen boven de 70 zich laten 
checken op borstkanker.                                                                                            
HUIDKANKER : Eén op zes krijgt in de loop van haar/zijn leven huidkanker. Heb 
je een bleke huid, dan loop je extra risico, vooral als je je lichaam veel blootstelt 
aan de zon of dat vroeger deed. 
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Eenmaal per jaar naar de huidarts is zeker aante raden. Hou zelf je 
moedervlekjes in de gaten. Elke verandering van vorm, omvang of kleur is een 
gegronde reden om naar de dermatoloog te gaan.                                  
BAARMOEDERHALSKANKER : Nogal wat vrouwen gaan na de menopauze niet 
meer naar de gynaecoloog. Nochtans kan een uitstrijkje afwijkingen aan het 
licht brengen, die verantwoordelijk zijn voor baarmoederhalskanker. Je 
gynaecoloog is je beste aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de 
menopauze, je seksleven enz. Laat om de 3 jaar een uitstrijkje nemen, ook als 
je geen of al heel lang dezelfde partner hebt.                                      
PROSTAATKANKER : Dit is de meest voorkomende kanker bij mannen, vooral 
bij 65-plussers. Heb je een familiale voorgeschiedenis, dan laat je je best 
regelmatig screenen. In alle andere gevallen wordt vooralsnog geen jaarlijkse 
screening op grote schaal aangeraden. Er is namelijk een aanzienlijk risico op 
overbehandeling van slapende prostaatkankers, die nooit zullen evolueren naar 
een agressieve vorm. Maak je je zorgen, raadpleeg zeker je huisarts.                   
JE BOTDICHTHEID : Vanaf de menopauze lijdt de daling van het 
oestrogeengehalte in je bloed tot een afname van je botdichtheid. Osteoporose 
is vaak de oorzaak van botbreuken. Je botdichtheid wordt gemeten aan de 
hand van een specifiek röntgenonderzoek.  Vrouwen met een risicoprofiel nl. 
familiale voorgeschiedenis, kleine en magere types, … krijgen de raad om de 
twee jaar een botdichtheidsonderzoek te laten doen.                                              
JE TANDVLEES : Aandoeningen van je tandvlees zorgen ervoor dat je tanden los 
komen te zitten en verhogen het risico op hart- en vaatziekten. De bacteriën en 
ontstekingsmediatoren kunnen vanuit je mond in je bloedbaan belanden en zo 
je organen bereiken.    
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VANAF 60                                                                                                                           
JE GEHOOR :  Heb je moeite om een gesprek te volgen als meerdere mensen 
door elkaar praten? Moet je geregeld vragen om te herhalen? Zegt je partner 
dat je het geluid van radio en/of televisie nogal luid zet. Redenen genoeg om 
even op controle te gaan bij een neus-, keel-, oorarts voor een gehoormeting. 
Degelijk horen is van cruciaal belang om niet in sociaal isolement te belanden. 

VANAF 70                                                                                        
NEUROPSYCHOLOGISCHE CHECK-UP met evaluatie van je cognitieve functies 
(functies die te maken hebben met het verwerken van informatie) is 
aangewezen bij oriëntatieproblemen, geheugenstoornissen of een 
veranderende persoonlijkheid. Met zo’n onderzoek kunnen beginnende 
aandoeningen zoals alzheimer en parkinson worden opgespoord. Hoe sneller 
ontdekt, hoe efficiënter de behandeling.  

VANAF 80                                                                                                                           
JE VOEDINGSSTATUS : Eens een bepaalde leeftijd voorbij is het risico niet 
langer dat je teveel eet, maar wel te weinig. Ook al beweeg je niet veel, toch 
moet je minstens 1 500 kcal per dag opnemen. Zo niet is er een risico op 
ondervoeding , het wegsmelten van je spiermassa en op termijn een 
verminderde zelfredzaamheid. Weeg je erg weinig en/of heb je nauwelijks 
eetlust, dan is het goed om samen met een voedingsdeskundige of diëtist je 
eetpatroon onder de loep te nemen. Die kan je tips geven om beter te eten, je 
maaltijden te verrijken en verantwoorde tussendoortjes in te lassen. 

(Bron : Plus Magazine : Gezondheid / Preventie) 

Aansluitend een prachtig gedicht van Annie M.G. Schmidt 
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Ik  ben  nog  fit  van  lijf  en  verstand 

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.   

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 

Mijn pols is iets te snel,  

Mijn bloeddruk wat te hoog.                                                                                                

Maar ik ben nog fantastisch goed … zo op ’t oog. 

Met de steunzolen die ik heb gekregen, 

loop ik weer langs ’s Heerens wegen, 

kom ik in de winkels  

en ook weer op het plein. 

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 

en over vroeger te kunnen dromen. 

Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren las.   

Ook heb ik wat last met mijn ogen 

en mijn rug raakt meer en meer gebogen. 
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De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. 

Maar ik ben nog fantastisch … zo op ’t oog. 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, 

Als ik kijk naar de foto’s over vroeger van mij. 

Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 

Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.   

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen 

en ik kende geen moeheid, zo het scheen. 

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart 

en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.     

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. 

U bent nog fantastisch … zo op ’t oog.  

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. 

Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. 

Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is, 

en of dat beeld van goud niet een beetje raar is. 

Mijn tanden liggen in een glas, 

mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas. 
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Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. 

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. 

Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. 

U bent nog fantastisch goed … zo op ’t oog. 

En ’s morgens als ik ben opgestaan 

en eerst de afwas heb gedaan, 

lees ik het laatste nieuws in de krant. 

Ik wil toch bijblijven en naderhand 

doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, 

de kamer stoffen doe ik later. 

Wel gaat alles wat traag.  

Heb na ’t eten wat last van mijn maag. 

Maar ik wil niet zeuren, want ’t mag,  

Dat is heel gewoon op je oude dag. 

Aanvaard het rustig zei de psycholoog. 

U bent nog fantastisch goed … zo op ’t oog. 

                                                 Annie M.G. Schmidt 
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DE LUCHT IN DE BIJENKAST – EEN BIJZONDER 
MICROKLIMAAT. 
Tijdens onze wandelactiviteit in “De Gavers” in Harelbeke vertelde gids Ide ons 
een opmerkelijk verhaal. Hij bezorgde ons volgende tekst uit het boek “BIJEN” 
van Friedrich Hainbach. Uitgeverij Terra Isbn nr 978 90 8989 860 9. 

De lucht, die in een bijenkast aanwezig is, is verrijkt met aroma’s. De bijen 
houden de temperatuur in de bijenkast constant tussen ongeveer 35 en 38 
graden Celsius en ook de luchtvochtigheid houden ze constant. Om dat voor 
elkaar te krijgen ventileren ze permanent door de lucht in de bijenkast 
voortdurend in beweging te houden.Biochemicus en apitherapeut Eberhard 
Bengsch deed onderzoek “naar het potentieel van de biomedicinale 
werkzaamheid van geïnhaleerde bijenlucht”. Volgens hem bevat deze lucht 
hoofdzakelijk vluchtige aerosolen, die op zijn minst sporen bevatten van alle 
componenten en werkzame stoffen die ook voorkomen in alle andere 
bijenproducten, carotinoïde, etherische oliën, hormonen en wascomponenten. 
Dit mengsel zou in elk geval verlichting van klachten opleveren voor mensen met 
luchtwegaandoeningen als bronchitis, astma, allergieën en COPD (chronische 
obstructieve longziekte).Voor therapeutische doeleinden kan deze lucht met 
behulp van een afzuigapparaat uit de bijenkast worden gezogen en worden 
ingeademd door de patiënt met behulp van een ademmasker. Hiertoe wordt het 
kastdeksel vervangen door een ventilatiesysteem van dezelfde omvang. De 
luchtbeweging en de bijhorende geluiden leiden tot een forse verstoring van de 
bijen. Veel eenvoudiger en bij-vriendelijker is het plaatsen van ligstoelen in een 
grote ruimte, waarin zich meerdere bijenkasten bevinden. De patiënt kan zo een 
half uur tot een uur achter de bijenkasten verblijven in een ruimte vol bijenlucht 
en deze heerlijke lucht in alle rust inademen. 
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WET schept klaarheid over BURENHINDER. 
Op 1 september trad het nieuwe wetboek goederenrecht in 
werking. Dat bevat ook een aantal nieuwe spelregels ov er 
burenhinder en de afstand, waarop bomen en planten van de 
scheiding moeten staan. 

Het nieuwe wetboek bevat een expliciete regeling voor wat je rechten zijn als je 
hinder ondervindt van je buren, weliswaar pas voor inbreuken vanaf 1 
september. Los van de nieuwe wet, die je toelaat een burgerlijke procedure te 
starten, heb je nog andere actiemiddelen. Want ook in het gemeentelijk of 
stedelijk reglement staan regels, waaraan je buren zich moeten houden, zoals 
het verbod op luide muziek spelen. De nieuwe wet zegt, dat naburige eigenaars 
elk recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Maar bij de 
uitoefening van dat recht mag je voor je buren geen hinder veroorzaken, die de 
normale ongemakken uit nabuurschap overtreft. Normale hinder moet je als 
buren van elkaar kunnen verdragen. Wel geeft de nieuwe wet een aantal criteria 
mee om te kunnen beoordelen of de hinder bovenmatig is. Zo moet er bij een 
betwisting rekening worden gehouden met alle omstandigheden zoals het 
tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder. Hinder, die frequent 
voorkomt of die ’s nachts wordt veroorzaakt, zal sneller als bovenmatig worden 
beschouwd dan éénmalige hinder of hinder overdag. Los van de criteria in de 
wet zijn er nog een aantal andere. Zo kan onder meer rekening worden 
gehouden met het feit, dat de activiteit, die hinder veroorzaakt, al aanwezig was 
toen jij in de buurt kwam wonen, of met de vraag of je niet gevoeliger bent voor 
hinder dan iemand anders, enz.. Of in een concreet geval de normale 
ongemakken uit nabuurschap worden overschreden is echter een feitenkwestie, 
waarin de rechter het laatste woord heeft. 
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Zo hou je bomen en planten op afstand. 

Vanaf 1 september wordt enkel nog gekeken naar de werkelijke hoogte van de 
boom. Voortaan moet de afstand tot de scheiding minstens twee meter 
bedragen voor bomen die minimum twee meter hoog zijn, te rekenen vanaf het 
midden van de voet van de boom. Andere bomen, struiken en hagen moeten 
minstens op een halve meter van de scheiding staan.  

Staat een boom van je buur te dicht bij de scheiding, dan kan je vragen dat de 
boom wordt omgehakt, behalve als hij er al 30 jaar staat of als de rechter 
oordeelt dat omhakken overdreven is en rechtsmisbruik vormt, omdat de boom 
maar een beetje verkeerd staat en geen enkele hinder veroorzaakt.  

Er is ook een nieuwe regeling voor takken of voor wortels, die jouw grond 
doorgroeien. Reageert je buur niet op je vraag om die weg te halen, dan mag je 
zelf de takken of wortels (laten) verwijderen op kosten van je buur.   

Preventief naar de rechter. 

De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om preventief naar de rechtbank te 
stappen. Je hoeft dus niet te wachten tot er effectief burenhinder is, maar je kan 
dit enkel doen als je meent dat het onroerend goed van je buur ernstige en 
manifeste risico’s zal veroorzaken voor de veiligheid, de gezondheid of vervuiling 
van jouw onroerend goed, waardoor het evenwicht tussen de onroerende 
goederen wordt verbroken.    

(Bron : Plus Magazine) 

 De beste remedie tegen moeilijkheden is een geduldige geest.  

                                                                                        Paul Plaut      
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 Allerlei : 
 Activiteiten : Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben we 
de draad weer opgenomen. Ondertussen hadden reeds zes wandelactiviteiten 
plaats in verschillende regio’s. Voor het eerst was ook West-Vlaanderen, met 
dank aan een plaatselijke vrijwilliger, aan de beurt. Oost-Vlaanderen zorgde, ook 
dankzij een regionale medewerker, voor twee ontspannende - voor COPDers ook 
mogelijk  - fietstochten. Het aantal deelnemers was nog niet op het peil van voor 
de pandemie. Vanaf de lente van 2022 rekenen we opnieuw op een  groter 
aantal aanwezigen. We zullen jullie tijdig de data, plaatsen en info bezorgen via 
onze gekende communicatiekanalen. 

Beste lotgenoten, deze activiteiten worden voor jullie georganiseerd. Geniet 
van een ontspannende buitenactiviteit en een gezellig sociaal contact. 
Bewegen en sociaal contact zijn voor ons COPDers van enorm belang. Dus 
neem deel. 

Nog op het komende programma : 

- Plantentuin Meise op zondag 3 oktober : Vol geboekt. 
- Ecotron Maasmechelen op donderdag 21 oktober : hier zijn nog enkele 

plaatsen vrij. 
 

WereldCOPDdag : Voor de eerste maal is deze internationale dag opgenomen 
op de scheurkalender “De Druivelaar”. Ieder jaar heeft deze dag plaats de 3de 
woensdag van november. Dit jaar is 17 november onze COPDdag. Weer zal in 
een aantal klinieken een “BIKE-CHALLENGE” georganiseerd worden. Ook 
hierover zullen jullie tijdig de nodige info krijgen.  Je kan uiteraard ook zelf in je 
eigen omgeving deze dag promoten. Maak COPD meer bekend. 

 

 

 



               

 

COPDvzw – c/o REGUS                                                                E-mail: info@copdvzw.be 
Pastoor Cooremansstraat 3 – 1702 GROOT-BIJGAARDEN 
www.copdvzw.be 

0666.641.408         RPR BRUSSEL 18 
Bankrekening:   B77 1430 9861 4042 

          

Patiëntenvereniging in het Franstalig Landsgedeelte: Ook de lotgenoten 
uit Wallonië en het Franstalig deel van Brussel zullen eerstdaags ook hun 
vereniging opgestart hebben. Voor de corona-uitbraak stond hun vzw (asbl) in 
de steigers. De laatste hand wordt gelegd om operationeel te zijn. We wensen 
hen heel veel succes in de uitbouw van een organisatie ten behoeve van mensen 
met de COPD-aandoening. 

COPD in het Federaal Parlement : Een federaal parlementslid werkt 
momenteel aan een “Voorstel van resolutie voor de opmaak van een integraal 
actieplan COPD. We kregen de gelegenheid om de ontwerptekst te bespreken 
en onze medewerking te verlenen. Er wordt gestreefd om tegen de 
WereldCOPDdag alles in kannen en kruiken te hebben. Wij duimen. 

RAAD van AANBEVELING : Op 19 november heeft de officiële installatie van 
deze RAAD plaats. Een groep van longartsen, verspreid over heel Vlaanderen, 
zullen deel uitmaken van deze RAAD van AANBEVELING. Zij zullen ons en dus ook 
jullie antwoord geven op medische vragen. We danken hen van harte voor hun 
vrijwillige engagement. Meer hierover in onze volgende Nieuwsbrief. 

 Fiscaal Attest : Voor elke storting van minimum 40 euro mag onze 
patiëntenvereniging een fiscaal attest uitschrijven. Jullie storting draagt alzo bij 
om het gratis lidmaatschap te behouden en zorgt mede voor het organiseren van 
activiteiten, waar jullie gratis kunnen aan deelnemen.  

Dank voor je steunende bijdrage.  

COPDvzw rekeningnummer : BE77 1430 9861 4042 .  

Vermeld bij de mededeling : GIFT  of   DONATIE 

================================================================= 

 

                                                                                                                                                                               

 


