

COPD
Nog steeds onvoldoende bekend
Hoewel 680.000 Belgen aan COPD – of chronische
obstructieve longziekte – lijden, is de ziekte bij het
grote publiek nog weinig bekend. Andere
aandoeningen staan veel vaker ‘in the picture’.
Door de onwetendheid in de maatschappij en hun
omgeving kunnen COPD-patiënten helaas vaak op
weinig begrip en steun rekenen.



Infoavond
COPD vzw en AZ Klina organiseren
infoavond op 24 april 2018
Samen met de dienst longziekten van het AZ Klina
organiseert patiëntenvereniging COPD vzw een
informatieavond voor COPD-patiënten en hun
familieleden.

Wanneer?

COPD vzw wil deze patiënten een stem geven. De
patiëntenvereniging werd in 2016 opgericht om
tegemoet te komen aan heel wat tekortkomingen
omtrent COPD.

24 april 2018, start om 18u30

Naast het informeren van patiënten en hun familie
over de ziekte en haar gevolgen biedt de vzw ook
een veilige thuishaven. Een plek om ervaringen uit
te wisselen met lotgenoten.

Sprekers:

Via de media en allerlei initiatieven probeert
COPD vzw begrip en aandacht voor de ziekte te
promoten. De patiëntenvereniging steunt
onderzoek naar oorzaak en behandeling van COPD
en vormt een onafhankelijke drukkingsgroep die
op de politieke agenda en besluitvorming weegt.

Helga Van Laerhoven (psychologe AZ Klina)

Waar?
Auditorium 1 in het AZ Klina (inkom gratis)

Dr. P. Bogaerts (longarts AZ Klina)
Elke Van Loock (kinesitherapeute AZ Klina)

Iris Coosemans (kinesitherapeute UZ Leuven)
Inschrijven?
Bevestig uw komst via 03 650 51 53 of via
info.copd@klina.be. Gelieve uw naam en het
aantal personen te vermelden.

Meer info vindt u op www.azklina.be en
www.copdvzw.be.

Bevestigingsstrook
Infoavond COPD 24 april 2018

Contactinfo
Secretariaat longziekten

Ja, ik zal aanwezig zijn op de informatieavond op
24 april 2018 om 18u30.

03 650 51 53

Naam: ………………………………………………..…………………

Aantal personen: ……………………................................

Telefoonnummer: .……………………………………………….

Gelieve deze bevestigingsstrook aan een
medewerker van het secretariaat longziekten te
bezorgen.

Infoavond COPD

Of bevestig uw komst via 03 650 51 53 of via
info.copd@klina.be.

Voor patiënten en hun familie

24 april 2018
AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be

