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Piepen jouw longen naar aandacht? 
Een actie van de Belgian Respiratory Society (BeRS), COPD vzw en BPCO asbl met de steun 
van Vlaams Apotheker Netwerk (VAN), Domus Medica, de Algemene Pharmaceutische Bond 

(APB) en Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) 
 

Geachte, 
 
Piepende longen zijn slechts één van de symptomen van COPD, een chronische 
longaandoening  die  800.000  mensen  in  België  treft1.  Het  is  de  derde  voornaamste 
doodsoorzaak in Europa2; in 2018 stierven 4590 patiënten met COPD in België3. 

 
COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, of Chronische Obstructieve 
Long Ziekte. Achter deze vier letters houdt zich een ernstige, miskende en ongeneeslijke 
luchtwegziekte schuil. Deze chronische ziekte wordt veroorzaakt door vernauwde luchtwegen 
en de aftakeling van de longblaasjes waardoor de ademcapaciteit van patiënten geleidelijk 
afneemt en men ademhalingsproblemen ontwikkelt. 

 
Piepende longen, buiten adem zijn en hoesten zijn signalen die onze aandacht vragen en niet 
mogen worden verwaarloosd. 50% van de patiënten zijn niet op de hoogte dat ze deze ziekte 
hebben4. Daarom willen we meer bewustzijn creëren en organiseren we op 10 november 2022 
een sensibiliseringscampagne in het station Brussel Centraal. Aan de hand van een piepende 
long installatie zal iedereen de ganse dag zelf kunnen ervaren wat voor effect de ziekte heeft 
op onze longen. 

 
We kunnen op heel wat vlakken de strijd tegen COPD opdrijven. Zo was de resolutie die vorig 
jaar werd ingediend al een zeer grote stap in de goede richting. In deze resolutie wordt 
aangedrongen op meer samenspraak tussen de actoren van de eerstelijnszorg om te komen 
tot bewustwording en een betere preventie. Daarnaast vragen we tijdens onze actie aandacht 
voor de identificatie, diagnose en behandeling van de ziekte. 

 
We verwelkomen u dan ook graag op het officieel moment, in aanwezigheid van de pers en 
andere stakeholders, waarop zowel patiënten als hun "vertegenwoordigers" als artsen het 
woord zullen nemen om het belang van de actie te duiden. Dit moment biedt u de 
mogelijkheid om in gesprek te gaan met patiënten en artsen om de nood in COPD te bespreken, 
en om deze ziekte de prioriteit te geven die ze verdient. 

 
Wij hopen alvast op uw aandacht en aanwezigheid. 

Met hoogachting, 

Voorzitters Victor Van Nevelsteen namens de COPD vzw, voorzitter Prof. dr. Didier Cataldo 
namens de Belgian Respiratory Society (BeRS) en voorzitter Jean-Pol Weets namens BPCO asbl. 

  
PRAKTISCH 

10 november 2022 , 12u-13u – Centraal Station Brussel, Europakruispunt, 1000 Brussel 

 


