WERELD COPD – DAG
20.11.2019

Er werd door heel wat mensen, jong en oud, voor COPD gefietst en toch een behoorlijke
afstand behaald. Een goede gelegenheid om met andere lotgenoten te praten en nieuwe
leden in onze vzw te interesseren. Verslag Willy Smets
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en OLV in AALST

IMELDA
ZIEKENHUIS

te
BONHEIDEN

De Wereld COPD-dag in het Imelda ziekenhuis te Bonheiden is op en
top vlekkeloos verlopen, in de nieuwe inkomhal van het ziekenhuis.De
stand met de fietsen stond ook zeer centraal en overzichtelijk
opgesteld zodat iedereen die binnen kwam er niet naast kon kijken.
Bij onze aankomst Wim en ikzelf rond 08.20u waren Aline & Wendy
van Geneeskunde 2 (Longafdeling ) samen met Maud van de firma
Chiesi al ijverig bezig om alles in orde te brengen.
Er was heel wat interesse zowel van patiënten als van bezoekers en
personeel.
Ondertussen zijn er ook tijdens dit evenement 6 nieuwe leden voor
onze COPDvzw bij gekomen.
Er was ook belangstelling van de krant Het Nieuwsblad en de Gazet
van Antwerpen.
Bovendien kwam ook nog een radioreporter van radio 2 langs om
enkele interviews af te nemen, en een cameraman die kwam filmen
voor de firma Chiesi.
De fietsmarathon verliep ook zeer vlot en Dr. Lauwerier, pneumoloog,
Dr, Annelies Van Den Bergh, pneumoloog en verpleegkundigen hebben
gefietst tegen patiënten, en dit allemaal in een toffe en gezellige sfeer.
Bij deze wens ik dan ook iedereen, zowel van binnen als buiten het
ziekenhuis van harte te bedanken voor hun medewerking om de
Wereld COPD-dag tot een goed einde te hebben gebracht.
Verslag Willy Verlinden

Ziekenhuis SINT-JAN te BRUGGE

Deze morgen vroeg uit de veren om op tijd te zijn
in Brugge. Zonder moeite geland op de juiste
plaats en dat terwijl er reeds verschillende
personen bezig waren met de inrichting.
(ophangen affiches, enz...) Ondertussen kwam
eveneens Philippe Cordemans bij de groep.
Er was de ganse voormiddag veel beweging op de
fietsen. Heel goede planning! Ondertussen hebben
wij zoveel mogelijk (dat was niet evident voor de
eerste keer …!) flyers uitgedeeld en met de
mensen gesproken. Wat sterk opviel was dat de
meeste mensen geen idee hadden wat COPD
betekent! Er zijn een vijftal nieuwe leden waarvan
we jullie de papieren zullen opsturen.
In de loop van de voormiddag is er eveneens een
reporter van een plaatselijke krant foto's komen
nemen.
Verslag Roger PLanckaert

UZ – Universitair Ziekenhuis te Brussel (Jette)

Door omstandigheden kon niemand onze vzw ter
plekke vertegenwoordigen maar ook hier was er in
Jette heel wat belangstelling om aan deze Chiesi Bikechallenge tegen COPD mee te doen!
Er werden door artsen, paramedici en COPD’ers een
behoorlijk aantal km’s gefietst, maar volgend jaar
moeten jullie verder raken hoor!

Sint-Dimpna Ziekenhuis
te GEEL

De fietsmaraton in het Sint Dimpna ziekenhuis in
Geel mag je een voltreffer noemen.
4 u lang fietsten patiënten van de longrevalidatie
tegen zorgverleners, dokters, verplegenden en
kinesisten in blokken van 15 min. In totaal fietsten
32 fietselingen niet minder dan 182 km bij elkaar.
Dit is een vermeerdering van 28% t.o.v. vorig jaar.
Iedere deelnemer kreeg een World day COPD T-shirt
van de medewerker van Chiesi, die deze actie
sponsort.
Een verpleegkundige van de longafdeling had een
standje waar ze uitlegde hoe je puffers op de juiste
manier kan gebruiken.
Samen met 3 dames hebben we ondertussen de
ziekenhuis bezoekers vertelt over COPD en onze
Kazoo-actie.
Op deze wijze hebben we niet minder dan 29
nieuwe leden opgetekend.
Verslag Roel Bloemen

UZ – UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS
TE GENT

Zoals de afgelopen jaren werd er ook in het UZ
Gent de Wereld COPD- dag gehouden op
20/11/2019 .
Als naar goede gewoonte hadden we een standje
opgesteld in de inkomhal van het UZ Gent.
Het valt wel steeds op hoeveel mensen er nog niet
van de ziekte gehoord hebben! Als je ze erover
aanspreekt en hen zegt dat er in België alleen al
rond de 600.000 patiënten deze ziekte hebben
schrikken ze toch wel even.Op die manier is het
voor ons leuk dat wij hen de nodige info kunnen
overmaken en zo ons steentje bijdragen tot het
bekendmaken van de ziekte.Dit is nog steeds één
van de hoofddoelen van de COPDvzw.
Op de revalidatie afdeling werd een
“fietsmarathon” gehouden waaraan zowel artsen,
kinesisten, verpleegkundigen het opnamen tegen
COPD-patiënten. Deze Bike-Challenge was een
groot succes!
Bovendien werd ook hier de leuke Kazoo-actie
gelanceerd, die vooral de jeugd zal aanspreken en
hen ook COPD leren kennen, beter begrijpen en
misschien aanzetten tot rookstop.
Verslag Jean-Paul Wollaert

Ziekenhuis Oost-Limburg ZOL te GENK

20 november 20.11.2019
Wat een fantastische voormiddag voor COPD!
Er was heel wat animatie, gelach en optimisme! Niks
geen gezeur en bedrukte gezichten!
En als kers op de taart, onder het impuls van Dokter
Daenen, kwamen nog 2 bekende Limburgse exrenners – Marc Wauters en Jos Op d’Eyndt – voor
COPD fietsen, waardoor we extra media-aandacht
kregen.
Het dient gezegd dat er zoveel belangstelling voor
deze Bike-Challenge van Chiesi was, dat de mensen
zelfs bedankten voor spirometrie en rond onze
fietsers bleven “hangen”. Dit gaf ons de gelegenheid
om heel wat gesprekken te voeren met de
omstaanders, heel wat over COPD te kunnen
vertellen en, met de enthousiaste hulp van arts en
paramedici – die zelf ook ijverig meefietsten –
werden er heel wat nieuwe leden gemaakt!
Verslag Tilly Tartaglia

De KEI – Reva te
KOKSIJDE OOSTDUINKERKEN

Revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut. Beter gekend, vooral in de
streek, als de KEI = revalidatie aan zee. Prachtig gelegen aan de rand van de
duinen en met zicht op zee. Ook hier deed men mee aan de Chiesi BikeChallenge! Patiënten, vooral COPD’ers, wedijverden met allerlei zorgverleners.
De hoofdkine hield meer dan een oogje in 't zeil, zeker voor aan-en afkoppelen
van zuurstofslangetjes. Er werden gezamelijk 383.5 km gefietst. De Kustmedia
was present. Zowel een patiënt, een kine als een dokter konden hun verhaal
kwijt.
Verslag Victor Nevelsteen

UZ – Universitair Ziekenhuis te LEUVEN

Een kijk op “Wereld COPD-dag 2019” in UZ Gasthuisberg te Leuven.
De vele passanten konden niet naast onze aanwezigheid kijken. Met een uitgebreide stand met
opvallende affiches en een team enthousiaste medewerkers gaven we kleur en inhoud aan
werelddag COPD. De nieuwsgierige blikken van honderden passanten hebben het geweten. De
patiëntenvereniging COPDvzw stond er.
COPD is niet een voor zichzelf sprekende naam of aandoening. Er is wat uitleg nodig. Met de
info aan geïnteresseerde bezoekers, gaf dit meermaals aanleiding tot een gesprek. Patiënten en
bezoekers brengen ook hun verhaal en bekommernissen mee. Het blijft een empatisch
gebeuren dat louterend werkt, Het bezoek aan onze stand van trouwe COPD-lotgenoten en hun
partners is telkens een blij weerzien, Zij zijn de dupporters en ambassadeurs van onse
patiëntenvereniging, Ieder jaar is de derde woensdag van November van ook een hoogdag,
De fietsmarathon en de deelname van COPD-patiënten, dokters en paramedici onder
begeleiding van Chiesi-medewerkers, was een succes. Hun prestaties en zeker van COPDlotgenoten verdienen veel lof. Hen komt een medaille voor doorzettingsvermogen en moed
toe. En de boodschap “ Bewegen is belangrijk!” werd met daadkracht getoond - met
bewonderende blikken voor (zuurstofafhankelijke) lotgenoten.
De longfunctietesten konden tevens op veel bijval rekenen. Deelnemers krijgen elk een
persoonlijke verslag. Het spoort mensen aan tot een gezond gedrag. Een meerwaarde toch!
En met de Wereld COPD-dag 2019 werd de start gegeven voor de kazoo-challenge. Een
wedstrijd om COPD in de kijker te zetten waarmee we inzetten voor een maatschappelijke
naambekendheid, begrip en steun aan personen met COPD. Die aftrap hebben we niet gemist;
op de eerste dag werd al geëxperimenteerd. Laat de kazoo-deuntjes maar komen.
Nieuwe leden schreven zich in. Onze patiëntenvereniging leeft!
Tot slot: veel dank aan de enthousiaste medewerkers van deze dag. Hun betrokkenheid en
engagement verdient een pluim. Dank aan de ziekenhuisdirectie en zijn medewerkers voor de
accommodatie en steun. Dank aan Chiesi voor de financiële ondersteuning en de promotie van
de Wereld COPD-dag.
Verslag Jean-Pierre Baillon

Lancering KAZOO-CHALLENGE

Bij gelegenheid van deze WERELD COPD-DAG – 20.11.2019 hebben we ook onze KAZOO-Challenge gelanceerd!
Wie gaat er de uitdaging aan om COPD meer bekendheid te
geven in Vlaanderen? Zet een actie op met behulp van een
kazoo en plaats een filmpje van deze actie online op onze
Facebook pagina. De beste acties winnen een cheque ter
waarde van 500 euro!
Zoals eerder gemeld is deze actie vooral gericht naar de
jongeren : hen beter laten begrijpen wat COPD nu precies is en
meteen een aanzet om niet te beginnen, ja te stoppen met
roken! Zie verder op onze Website www.copdvzw.be

En tot slot……………
In alle ziekenhuizen samen (10 in Vlaanderen en 10 in Wallonië) werd zo’n 5000 km bijeengefietst of de afstand van Brussel tot
Kaïro!
In sommige ziekenhuizen werd met 3 of 4 fietsen gereden. Die cijfers hebben we even teruggebracht naar afstanden met 2
fietsen (zo was de challenge ook opgevat).
Dit is het classement voor Vlaanderen
Volgorde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ziekenhuis
AZ Sint Jan – Brugge
ZOL Genk
OLV Aalst
ASZ Aalst
Imelda Ziekenhuis Bonheiden
UZ Leuven
UZ Gent
KEI Koksijde
St. Dimpna Ziekenuis Geel
UZ Brussel (Jette)

Aantal km
253
247
241
229
220
218
213
192
182
143

