
Cynthia  
Hallensleben

Vicevoorzitter V&VN  

Praktijkverpleegkundigen &  

Praktijkondersteuners

E-health kan een 

belangrijke pijler 

worden om zelf-

management te 

ondersteunen.

“

“
Voornaam Achternaam

Rue du Example 12

1234 AB  Voorbeeldstad

Boehringer Ingelheim bv 

Comeniusstraat 6   •   1817 MS  Alkmaar

Dichter bij gezondheid

Dichter bij gezondheid

Uw gegevens zijn afkomstig van Cegedim. Voor meer informatie of indien u geen prijs stelt in de toekomst mailings van Boehringer Ingelheim bv te ontvangen, kunt u  

contact opnemen met Cegedim, Postbus 5085, 1410 AB Naarden, afdeling Data Maintenance, via nl.onekey-updates@cegedim.comof via telefoonnummer 035 - 69 55 355.



‘�Elke�patiënt�heeft��
zijn�eigen�verhaal’

Dichter bij gezondheid

Luchtpunt.nl

‘Er zijn veel nieuwe en positieve ontwikkelingen als het gaat om de zorg voor COPD-patiënten. 

Maar naast al onze ijver om die patiënten zoveel mogelijk tools aan te reiken waardoor de 

kwaliteit van leven met COPD verbetert, houd ik vast aan mijn credo: elke patiënt heeft zijn 

eigen verhaal en de begeleiding is en blijft daarom maatwerk’.

Cynthia Hallensleben spreekt gepassioneerd over haar werk als prak-

tijkverpleegkundige en met dezelfde gedrevenheid is zij ook bestuur-

lijk actief als vicevoorzitter van de V&VN Praktijkverpleegkundigen & 

Praktijkondersteuners. Ze vervult zo een bijzondere dubbelrol waarin 

ze de ervaringen uit de praktijk en de kennis van de theorie perfect kan 

combineren. 

“Je moet luisteren naar wat er speelt in het leven van de patiënt die 

op dat moment voor je zit. Dan kan het zelfs zo zijn, dat je alles even 

weglegt en volledige aandacht hebt voor het verhaal en de vragen die 

iemand stelt’’, zegt Cynthia. “In het begeleidingsproces staat immers 

de patiënt centraal en is het onze taak hem of haar zo goed mogelijk te 

gidsen en bij te staan, zodat COPD een plaats krijgt in hun leven en ze 

er zo goed mogelijk mee kunnen leven met zo min mogelijk klachten.” 

Luchtpunt.nl

Luchtpunt.nl is een online platform van Boehringer Ingelheim dat geheel 

in het teken staat van leven met COPD. Er is gerichte informatie te vinden 

en brochures te downloaden. Wat is de toegevoegde waarde van lucht-

punt.nl in de praktijk? Cynthia: “In mijn dagelijks werk heb ik regelmatig 

te maken met luchtpunt.nl.Je kunt daar goede informatie vinden en 

patiënten er met een gerust hart naar doorverwijzen. Ook de brochures 

van luchtpunt.nl vinden gretig aftrek, vooral die in verschillende talen. Er is 

bij ons in de praktijk een groep ‘eerste generatie allochtonen’, ze spreken 

wel Nederlands, maar toch is het fijn als je iets kunt meegeven dat ze in 

hun eigen taal kunnen nalezen. Luchtpunt.nl is vooral van belang als je net 

de diagnose COPD hebt gekregen. Dan zijn er veel vragen. De patiënten 

kunnen op de site alles nog eens rustig bekijken. Ik maak zelf regelmatig 

van de mogelijkheid gebruik om materialen te bestellen. Daarnaast heeft 

de site ook een apart gedeelte waar je je als patiënt kunt registeren en 

inloggen (mijnluchtpunt.nl, red.).’’

Educatie 

Boehringer Ingelheim profileert zich op allerlei manieren om gezondheid 

dichterbij te brengen. Hoe dichtbij is dat voor Cynthia? “Zelf kom ik 

Boehringer Ingelheim vaak tegen op de congressen in het land’’, zegt 

Cynthia. “Daarnaast maken wij ook regelmatig gebruik van de uitstekende 

nascholingsmogelijkheden die Medclass, het nascholingsplatform van 

Boehringer Ingelheim, ons biedt. Soms worden we gevraagd naar onze 

mening en we hebben dan ook het gevoel dat er echt wordt geluisterd naar 

onze aanbevelingen.”

Eerste jaren als informatieve 
website over leven met COPD 

Luchtpunt heeft inmiddels 
al meer dan 1miljoen folders 
verspreid

Luchtpunt heeft 5.000 bezoekers per 
maand (COPD- en astmapatiënten, 
hun naasten, zorgverleners, studenten 
en overige belangstellenden

Luchtpunt heeft 
folders ook heeft in 
Arabisch en Turks

Sinds 2012 uitgerust met 
interactieve tool/app

Status, medicatie en beweegplan 
zijn tools die ook kunnen worden 
gedeeld met zorgverlener

In de Luchtpunt webshop 
kunnen zorgprofessionals 
materialen bestellen

‘�De�COPD-patiënt�van�morgen�heeft�er�
steeds�meer�behoefte�aan�om�zelf�de�
regie�te�voeren�over�zijn�eigen�leven.’

‘�Wij�maken�regelmatig�gebruik�van�de�
uitstekende�nascholingsmogelijkheden�
die�Medclass�ons�biedt.’

Cynthia Hallensleben, een betrokken bestuurder van de V&VN

“De V&VN is op de eerste plaats de beroepsvereniging voor alle praktijk-

verpleegkundigen en praktijkondersteuners. We werken aan verdere 

professionalisering van het vak en zijn volop bezig met projecten op het 

gebied van deskundigheidsbevordering en een betere profilering van de 

functies. Voor de ruim 1.000 leden organiseren we ieder jaar ons eigen 

congres en we geven het blad ‘De Praktijk’ uit. Daarnaast werken we als 

afdeling mee aan verschillende nascholingsprojecten zoals POH Educa, 

de CAHAG, PIT Actief, maar ook van de Rutgers stichting.”

Het belang van zelfmanagement 

Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar zelfmanagement, 

wat staat voor het bewust zelf nemen van beslissingen op alle gebieden 

van het dagelijkse leven die met de ziekte samenhangen. Ook is er 

steeds meer aandacht voor interventie gesprektechnieken. Hoe kijk je 

tegen die ontwikkeling aan? “Ik vind dat enerzijds een goede zaak, 

want het is niet eenvoudig om gedragsverandering bij een patiënt te 

realiseren. Daar heb je speciale technieken en inzichten voor nodig. 

En om het doel, verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt, 

te bereiken, kan zelfmanagement belangrijk zijn. Maar anderzijds het is 

wat mij betreft geen heilig moeten. De patiënt moet er ook toe in staat 

zijn en het is belangrijk dat het als onderdeel van het maatwerk kan 

worden aangeboden.’’

eHealth in de praktijk

Informatie- en communicatietechnologie wordt in toenemende mate 

ingezet ten dienste van de gezondheidszorg. Deze ontwikkeling, 

kortweg eHealthgenoemd, kan personeelsdruk verminderen en kosten 

besparen. Wat is de rol van eHealth in jouw praktijk?

Cynthia: “eHealth kan een belangrijke pijler worden om bijvoorbeeld 

zelf  management te ondersteunen. Er zijn onderzoeken gaan de naar de 

effecten van eHealth mogelijkheden om het zelfmanagement te stimuleren. 

De COPD patiënt van morgen heeft er steeds meer behoefte aan om zelf 

de regie te voeren over zijn eigen leven. Maar alleen in combinatie met 

face-to-face gesprekken. Het gaat er uiteindelijk niet om dat er een 

lijstje wordt afgevinkt maar dat de patiënt een luisterend oor vindt en 

dat de tools die hij of zij krijgt aangereikt passend zijn. Een COPD- 

patiënt die in een rolstoel zit heeft per slot van rekening een ander 

gevoel bij bewegen dan een patiënt die midden in het leven staat en 

net een eerste longaanval heeft gehad. ”

‘�eHealth�is�een�belangrijke�pijler�en�
luchtpunt.nl�is�een�goed�voorbeeld�
daarvan.’ ‘�Luchtpunt.nl�is�vooral�van�belang�

als�je�net�de�diagnose�COPD�hebt�
gekregen.�Dan�zijn�er�veel�vragen.’

Gezondheid is 

meer dan alleen 

het toedienen  

van genees- 

middelen.  

Het gaat om  

de totale zorg: de 

behandeling, de 

patiënt en zijn 

omgeving. Een 

lange termijn 

samenwerking. 

Want alleen  

samen komen we 

dichter bij  

gezondheid.

Boehringer�Ingelheim��
Boehringer Ingelheim is een internationaal, farmaceutisch familie-

bedrijf met wereldwijd zo’n 47.000 medewerkers waarvan ruim 400 

in Nederland. Kerntaak is de ontwikkeling van innovatieve genees-

middelen voor mens en dier. Onze focus ligt op longaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Al sinds onze oprichting in 

1885 door Albert Boehringer in het Duitse Ingelheim am Rhein 

denken wij in generaties, niet in kwartalen. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan preventie om de zorg ook in de toekomst betaal-

baar te houden. Met de lange termijn visie van een niet-beursgeno-

teerd familiebedrijf. Wij geloven dat gezondheid meer is dan alleen 

het toedienen van geneesmiddelen en dat het gaat om de totale 

zorg: de behandeling, de patiënt en zijn omgeving. 

Boehringer Ingelheim zet graag een serie zorgprofessionals in de 

spotlight om hun kennis en expertise te delen. Deze experts 

verdienen een podium om hun visie te delen over het behalen van 

gezondheidswinst voor patiënten. Lange termijn samenwerking is 

onze drijfveer, want alleen samen komen we dichter bij gezondheid 

voor mens en dier.

www.dichterbijgezondheid.nl
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