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Persbericht Zorgzaam buurtteam Kessel-Lo 

Marktactie COPD op 17 november 
 

Apotheker Christel Monnissen is teamcoach van het buurtteam in Kessel-Lo. ‘We zijn een groep 

eerstelijnszorgverleners die samenwerken op buurtniveau binnen het project Zorgzaam Leuven. We willen als 

buurtteam buurtgerichte zorg organiseren. We zetten ook in op preventie door mensen voor te lichten en 

patiënten tijdig te begeleiden naar de nodige zorg. Personen die de weg naar de zorg niet vinden, gaan we verder 

helpen aan de hand van de juiste expertise.’  

 

In Zorgzaam Leuven zijn er 8 buurtteams, verspreid over Groot-Leuven. Het buurtteam van Kessel-Lo focust zich 

voornamelijk op kwetsbare mensen met chronische aandoeningen. ‘Ook gezonde levensstijl, rookstop en risico op 

COPD (Chronisch Obstructieve Longziekte)’ zijn onderwerpen waar we meer aandacht op willen vestigen en mensen 

voor willen sensibiliseren’, vertelt Christel. 

 

Het buurtteam organiseert een marktactie COPD op 17 november, van 14u00 tot 18u00, op de woensdagmarkt op 

het Becker Remyplein in Kessel-Lo.  De nabije zorgverleners uit het buurtteam zullen aanwezig zijn en gebruiken 

hun vertrouwensband om  de mensen te benaderen. Wij proberen chronische ziektes heel laagdrempelig uit te 

leggen en stappen met deze marktactie op wereld COPD-dag letterlijk naar de mens op de straat om ons voor te 

stellen, te zeggen wat wij kunnen doen en hen een gratis blaastest (longfunctietest) aan te bieden om te zien hoe 

het met hun longen gesteld is (mogelijks zal de afname van deze longfunctietest geannuleerd worden owv corona). 

De marktactie gebeurt in samenwerking met een heel netwerk van partners binnen Zorgzaam Leuven (zoals 

CM,LOGO, Stad Leuven) 

We zullen ook sensibiliseren voor rookstop, één van de belangrijkste oorzaken van COPD. Het buurtteam is aanwezig 

en er zal een tabakoloog bij zijn om mensen uitleg te geven over de mogelijkheden om te stoppen met roken. CM zal 

aanwezig zijn met een sappentrapper als eyecatcher en om het belang van beweging en gezonde voeding te 

benadrukken.  

‘We proberen meer met de mensen te praten over bijvoorbeeld rookstop. Dit doet meestal wel een belletje rinkelen 

want we zien dat patiënten het gesprek dan  ook sneller aangaan met hun huisarts en andere zorgverleners. Als de 

patiënt het wil, oefenen we samen het gebruik van een puffer of houden we de huisarts op de hoogte.’ Door middel 

van begeleidingsgesprekken probeert het buurtteam de zorgmogelijkheden meer kenbaar te maken.  

Zo willen wij samen werken aan een rookvrij Kessel-lo, een gezonde zorgzame buurt. 

Meer info over de marktactie vind je op https://www.zorgzaamleuven.be/events/buurtteam-kessel-lo-marktactie-

copd-dag 

Het buurtteam van Kessel-Lo is onderdeel van Zorgzaam Leuven. Meer informatie over Zorgzaam Leuven via 

www.zorgzaamleuven.be. Ontdek alle projecten van de buurtteams via www.zorgzaamleuven.be/zorgzame-

buurtteams  
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