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WERELDCOPDDAG IN BRUSSEL: 17/11/2021 
Woensdagmorgen 09.30u : “Busje komt zo”. Autocarbedrijf Heidebloem zorgde 
voor een perfecte timing. Op de carpoolparking van Lummen stapten de eerste 
deelnemers op. Via Geel ging het naar Wommelgem om dan langs de A12 veilig 
en netjes op tijd toe te komen aan het Federaal Parlement. 7 COPDpatiënten, 
al dan niet begeleid door een partner/vriendin, stapten met toch wel wat 
vraagtekens uit. Wat zou deze dag brengen? Het enthousiaste en vriendelijke 
onthaal door Renate zorgde er meteen voor dat het ijs gebroken was. We 
werden netjes binnen geleid en dan volgde de nodige opgelegde controle van 
handtassen en toebehoren. Geen probleem. Er waren geen stoute …. om in de 
Sinterklaassfeer te komen. We wandelden zo richting de Pater Damiaanzaal.   

   

Een samenwerking tussen COPDvzw en BeRS (Vereniging van Belgische 
longartsen), gesteund door twee farmabedrijven en in goede banen geleid door 
een professionele communicatiefirma zal vandaag COPD als aandoening in de 
kijker plaatsen. De patiënten en hun partners, professoren Wim Janssens en 
Didier Cataldo, vertegenwoordigers van voornoemde bedrijven, perslui en 
parlementsleden werden welkom geheten door professor Didier Cataldo van 
BeRS en Vic Nevelsteen van COPDvzw.  
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In een andere parlementszaal gaf professor Wim Janssens uitleg bij een 
spirometrietest o.l.v. Geert Celis, afgenomen van een aantal aanwezige 
patiënten en niet-patiënten. Deze eenvoudige test zorgt voor een snelle en 
correcte vaststelling : “Is er sprake van COPD?”  

   

Aan de parlementsleden en afgevaardigden van diegenen, die er niet konden 
zijn, werd gevraagd 5 mondmaskers boven mekaar voor de mond te dragen om 
dan zo met de ganse groep een wandeling in het Warandepark te maken. 
Iedereen droeg een masker met de slogan “ NO WALK IN THE PARK”. Het was  
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de bedoeling de verkozenen des volks te laten voelen wat de COPD-patiënt 
dagdagelijks ervaart bij het “gewone” ademen. Tijdens de wandeling konden de 
patiënten hun wedervaren als COPD-lijder vertellen aan de mee wandelende 

   

parlementariërs. Een cameraploeg was alom tegenwoordig. Eens je hart 
kunnen luchten - wat een woord bij deze wandelactiviteit - aan mensen, die in 
de verste verte geen idee hebben wat het betekent : “Kortademigheid, naar 
adem happen, blijven staan om te recupereren, in een trager tempo dan 
leeftijdsgenoten wandelen, enz….” doet enorm deugd.  

   

Gitta Vanpeborgh, indienster in het Federaal Parlement van het voorstel om 
COPD ECHT uit de anonimiteit te halen, beloofde ons dat het NIET BIJ DEZE ENE 
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ACTIE zal blijven. Zij zal constant wijzen op de problemen, die wij COPDers 
ervaren en het nodige doen om hier verandering in te brengen. WIJ DUIMEN. 

   

Na deze unieke ervaring kon ons gezelschap - meer dan voldaan  over deze 
belevenis - in de buurt van het parlement aan tafel gaan voor een heerlijke 
lunch. Tevreden werd nagepraat en genoten van de maaltijd. 
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Opnieuw perfect getimed pikte onze chauffeur ons op. Net zoals de heenreis 
verliep de terugrit vlekkeloos. Waarvoor dank aan onze chauffeur Henricus.  

Werd COPD vandaag EINDELIJK bedacht met de nodige aandacht, die de 
ongeveer 800 000 patiënten een hart onder riem zal steken.  

Sinds vandaag zijn we zeker HOOPVOL. 

 

Verslaggever Vic 

                                                                         


