Wat is het effect
van een Longpunt?
Mensen met een longziekte beoordelen hun kwaliteit
van leven op alle aspecten als minder goed dan mensen uit de algemene bevolking. Door benauwdheid
en/of andere klachten als gevolg van de longziekte
zijn longpatiënten sneller vermoeid en kunnen zij
verminderd participeren in verschillende domeinen
van het dagelijks leven. Daarbij spelen emotionele
problemen een belangrijke rol. Ook het vinden van
betrouwbare informatie/hulp is voor ruim een derde
van hen problematisch (NIVEL, 2016).

‘Ook al neemt de
benauwdheid misschien
niet af, je voelt je wel
meer gesteund en hebt
het gevoel meer grip
te hebben op je
longziekte.’

Het Longfonds organiseert al sinds 2010
Longpunten. Hiermee zorgt zij voor lotgenotencontact en overdracht van (ervarings)kennis
door zorgprofessionals. Het doel is mensen met
een longziekte en hun partner handvatten te
bieden om weer de regie te kunnen/willen nemen
over hun ziekte of hen hierin te stimuleren. Inmiddels
bezoeken ruim 2000 patiënten met een longziekte
verspreid door het hele land deze Longpunten.

Wat is het effect van het bezoeken van een Longpunt op
het leven van iemand met een longziekte?

Dat hebben we
onderzocht

Het onderzoek is gestart met het formuleren van de effecten
waartoe het bezoeken van een Longpunt mogelijk zou kunnen
leiden voor een longpatiënt. Literatuur en ervaringsdeskundigheid
waren hiervoor de basis. Deze effecten zijn gevat in een zogeheten
‘Theory of Change” of impact/verandertheorie. Om de effecten te
toetsen zijn data verzameld onder 802 Longpunt-bezoekers en zijn
interviews afgenomen met een aantal betrokken zorgverleners.

Een Longpunt heeft groot effect
op bezoekers.
De combinatie van het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en het krijgen van betrouwbare informatie van een
zorgprofessional zorgt voor een toegenomen motivatie, kennis en bewustwording. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden
en voelen zich meer medeverantwoordelijk voor hun (psychosociale) herstel. Naarmate men een Longpunt langer bezoekt,
nemen onderstaande effecten toe.

Toename aan kennis/
bewustwording

Verbeterd
zelfmanagement

Verbeterde positieve
gezondheid

72% is meer gemotiveerd om voor
zichzelf te zorgen en heeft meer
kennis over zijn ziekte en
mogelijkheden
69% geeft aan beter te weten welke
longziekte hij heeft
75% geeft aan beter betrouwbare
informatie te kunnen vinden
55% heeft toegenomen kennis over
behandelmogelijkheden

50% kan beter met zijn ziekte
omgaan en ervaart verbeterd
zelfmanagement
75% praat gemakkelijker met zijn
behandelaar
57% vindt het gemakkelijker om
voor zichzelf op te komen
49% neemt medicatie beter in
52% is gebruik gaan maken van
fysiotherapie
47% is gezonder gaan leven

35% ervaart een hogere kwaliteit
van leven
55% vindt het gemakkelijker om
hulp te vragen
44% kan van meer betekenis zijn
voor een ander
35% onderneemt nu meer

‘Longpuntbijeenkomsten
zijn niet alleen een uitje,
praten met lotgenoten
leert me dat ik best
nog wel mee kan in
‘Ik ben veel opener
deze wereld.’
over mijn ziekte. Ik praat
er gemakkelijker over
en mijn schaamte
is minder.’

Helpt u mee?
We zijn trots op het aantal Longpunten dat nu al actief is door het hele
land en het aantal mensen dat zij bereiken. De ambitie is om nog veel meer
mensen met een longziekte te bereiken, vooral nu we weten wat het effect
is van het bezoeken van een Longpunt op hun leven. Daar hebben we uw
hulp bij nodig!

Volg ons op:

Kijk voor een Longpunt bij u in de buurt op longfonds.nl/wat-wij-doen/elkaar-ontmoeten
Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk op longfonds.nl/longpunt/impactonderzoek

longfonds.nl

