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mensen hebben astma

mensen hebben COPD

607.300

kinderen tussen de 6 en 
14 jaar de diagnose astma,

dat zijn er 88 per dag

Elk jaar krijgen

mensen hebben een
zeldzame longziekte
(taaislijmziekte,
fibrose, sarcoïdose)

35.000

Geschat wordt
dat nog eens

mensen COPD hebben
zonder het te weten

32.000

300.000

mensen hebben
COPD zonder ooit
te hebben gerookt

125.000

Longziekten in Nederland
Meer dan 1,2 miljoen mensen hebben een chronische longziekte en bij één op de vier mensen  

die in Nederland overlijden, speelt een longziekte een rol.



Schone lucht is een eerste
levensbehoefte. Daarom pakt
het Longfonds vieze lucht aan en 
doen we er alles aan om kinderen 
rookvrij op te laten groeien. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn:

Het Longfonds komt op voor 1,2 miljoen 
longpatiënten en iedereen die dat misschien 
ooit wordt. Zo zetten wij ons o.a. in voor:

4,1%
naar beheer en 
administratie

20,6% naar mensen 
met longziekte

LONGPUNT
Samen met vele vrijwilligers organi-
seert het Longfonds jaarlijks overal 
in Nederland ruim 60 ‘Longpunten’ 
voor longpatiënten, mantelzorgers 
en zorgverleners.

ADVIESLIJN
Elke werkdag is het Longfonds 
telefonisch bereikbaar voor advies en 
voorlichting.

PATIËNTPARTICIPATIE
Het Longfonds maakt zich er sterk 
voor dat longpatiënten als vol-
waardig gesprekspartner worden 
betrokken bij beslissingen die hen 
aangaan.

WISSELEN VAN MEDICIJNEN
Op initiatief van het Longfonds 
gingen 14 Nederlandse patiënten-
organisaties met de minister in 
gesprek om het gedwongen wisselen 
van medicijnen onder de aandacht
te brengen. Wordt vervolgd!

STOPTOBER
De afgelopen 4 jaar deden zo’n 
250.000 rokers een stoppoging
tijdens Stoptober. Uit onderzoek 
blijkt dat Stoptober mensen helpt 
defi nitief te stoppen met roken.
‘Stoptober’ is een initiatief van
Hartstichting, KWF, Longfonds
en het ministerie van VWS.

LONGMONITOR
Het Longfonds laat sinds 10 jaar 
gegevens over de leef- en zorg-
situatie van 1.000 mensen met een 
longziekte verzamelen en deelt dit 
met beleidsmakers en beslissers.

GEZONDE LUCHT CHECK
Via longfonds.nl/gezondelucht kun 
je checken hoe gezond de lucht is die 
je inademt. 85.000 mensen deelden 
n.a.v. de check hun bezorgdheid. Het 
Longfonds zet alles op alles voor een 
landelijk Schone Lucht Akkoord.

ASTMAATJE & DIGITALE POLI
20 ziekenhuizen werken al met 
Astmaatje, de nieuwe app waarmee 
zorgverleners jouw astma op afstand 
kunnen monitoren.
Ontwikkeld op initiatief van
RadboudUMC en het Longfonds.

ROOKVRIJE SCHOOLPLEINEN
In 2012 startte het Longfonds het 
project Rookvrije Schoolterreinen. 
Met resultaat: scholen zijn vanaf 
2020 verplicht hun schoolterrein 
volledig rookvrij te hebben. 
‘Op weg naar een rookvrije generatie’ 
is een initiatief van Hartstichting,
KWF en Longfonds.

22,2%  naar gezonde
longen gezond houden

15,8%
naar het coördineren
van onze activiteiten 
(o.a. voorlichting, fondsen -
werving, marketing en
communicatie)

SPIRONOSE
Even blazen en je hoort 
binnen 60 seconden welke 
longziekte je hebt. Ontwikkeling
en fi nanciering: AMC, Longfonds
en Vriendenloterij.

EENRICHTINGSVENTIELEN
Met speciale ventielen in hun longen 
zijn patiënten met ernstige COPD 
minder benauwd. We fi nancieren 
onderzoek naar deze behandeling.

LONG-OP-CHIP
Dankzij miniorganen op chip,
gekweekt uit stamcellen, kunnen we 
in de toekomst medicijnen testen 
buiten de patiënt. We maken deze 
ontwikkeling versneld mogelijk.

ASTMAPREVENTIE
Het Longfonds regisseert een inter-
nationale krachtenbundeling om een 
doorbraak voor astma mogelijk te 
maken (zie ook pag. 18).

Dankzij wetenschappelijk onderzoek komen 
oplossingen voor longziekten dichterbij.
Daarom besteedt het Longfonds een aan-
zienlijk deel van de donaties aan onderzoek.
Wij fi nancierden bijvoorbeeld:

37,3% naar
wetenschappelijk
onderzoek

Uw donatie wordt 
goed besteed
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen,  

voor en met iedereen. En dat is hard nodig, want Nederland telt  

ruim 1,2 miljoen mensen met een chronische longziekte. Graag laten 

we u zien wat we in 2017 met uw donatie en uw inzet realiseerden. 

Meer informatie vindt u ook op www.longfonds.nl.
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