
    

 

Longfibrose in coronatijd 

 

Samen vooruit 

  

Longfibrose patiëntendag 2020 

 

Save the date: Longfibrose patiëntendag 25 september 2020 | Webinar 15.00-17.00 uur. 

 

Beste geïnteresseerden, 

Zoals u wellicht weet, is de derde week van september de internationale longfibrose awareness week. 

Afgelopen jaren organiseerden ruim 10 expertise- en behandelcentra, voor longfibrose een bijeenkomst 

bij u in de regio. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeerden u en uw naasten over 

allerlei aspecten rondom longfibrose. Ook de patiëntenvereniging was aanwezig bij deze bijeenkomsten. 

Vanwege de Covid maatregelen zullen we dit keer een onlinebijeenkomst organiseren. Het is voor velen 

een spannende en moeilijke tijd geweest, wij hopen dat alles de komende tijd in rustiger vaarwater 

terecht komt.  

Tijdens deze Webinar wordt in het eerste uur via diverse presentaties de laatste inzichten rondom 

fibrose besproken. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Corona en longfibrose, behandelingen bij 

longfibrose, verschillende vormen van longfibrose, niet medicamenteuze behandeling en de 

patiëntenvereniging zal aan het woord komen.  

Vanaf 16.00 heeft u de gelegenheid om vragen te stellen via de chatfunctie aan de sprekers en de 

diverse zorgverleners zoals de gespecialiseerde longarts, fysiotherapeut, ILD-

verpleegkundige/verpleegkundig specialist, psycholoog, diëtist en een reumatoloog/immunoloog. U 

kunt ook van tevoren uw vragen mailen naar de patiëntenvereniging via het volgende emailadres: 

secretariaat@longfibrose.nl Stel zo veel mogelijk algemene vragen en geen vragen die uw specifieke 

situatie betreffen. We gaan ons best doen om in de beschikbare tijd zoveel mogelijk vragen te 

beantwoorden. De bijeenkomst loopt via het programma ‘Zoom’, zie bijlage voor instructie. 

mailto:secretariaat@longfibrose.nl
http://www.google.ac/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCosSNm5PWAhWNYlAKHb19DG8QjRwIBw&url=http://www.dutchbuttonworks.com/2011/11/longfibrose-patientenvereniging/&psig=AFQjCNFFyz-U9caLFDLQ5axpQpiA5PpycA&ust=1504878416470501


 

Programma vrijdag 25 september 2020 

14.45 uur: Inloggen door de volgende link in te vullen of erop te klikken; bit.ly/patientendag2020 

15.00 uur: Start diverse presentaties 

16.00 uur: Paneldiscussie, vragen beantwoorden 

17.00: Afsluiting  

 

Met vriendelijke groet, 

NVALT, sectie ILD (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, gespecialiseerd 

in ILD) mede namens de longfibrose patiëntenvereniging 

Mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim en Roche 

 

Zoom instructie 

1. Zoom instructie: Open de link in Google Chrome  

2. Download en installeer Zoom bij eerste gebruik 

3. Voer na het installeren uw naam in 

4. Klik op join with video/audio 

5. Het is ook mogelijk om het webinar te volgen via de Zoom applicatie op uw telefoon/tablet. 

 

 

https://bit.ly/patientendag2020

