
 
Milieuvriendelijk
De Longfonds-ballonnen met inkt 
op waterbasis zijn grotendeels 
gemaakt van gerecycled 
materiaal en kunnen na ‘gebruik’ 
bij het plastic afval. 

Door de campagne werd 
de COPD-risicotest bijna 

16.000 keer gedaan

Vrij ademen is niet vanzelfsprekend als je een 
longziekte hebt. Dat maakten Longfonds en Long 

Alliantie Nederland (LAN) duidelijk met de 
campagne ‘Geef adem’. We kregen vele, vele 

reacties en kijken met trots terug op de resultaten. 

‘Geef adem’ 
bereikte 

miljoenen mensen

Longfonds in actie

Samen zorgen we 
voor lucht 
We konden de Longfonds-
ballonnen gratis beschikbaar 
stellen. Het bedrijf Westfalen 
Medical – totaalleverancier voor 
luchtwegtherapieën – nam de 
kosten voor de ballonnen en de 
verzendkosten voor zijn rekening. 
Geweldig, daar willen we 
Westfalen enorm voor bedanken. 

Perry Sanders, directeur van 
Westfalen Medical: ‘Longfonds 
staat stil bij de mensen voor wie 
wij met ons bedrijf dag in, dag 
uit klaar staan. Wij helpen graag 
mee aan het versturen van een 
glimlach en zijn er trots op dat 
we deze mooie campagne 
mochten ondersteunen.’

Zo veel mogelijk mensen moeten weten dat vrij ademen niet vanzelfsprekend 
is. Dat maakt de kans groter dat we samen longziekten de wereld uit kunnen 
helpen. Daarom ontwikkelde Longfonds in het najaar van 2020 de campagne 
‘Geef adem’. We deden dat samen met onder andere mensen met een 
longziekte, longartsen, verpleegkundigen en huisartsen. Zo lieten we in een 
tv-commercial zien wat benauwdheid doet met mensen met een longziekte. 

Iedereen verdient een glimlach
Tijdens de campagne konden mensen gratis een Longfonds-ballon sturen naar 
iemand die wel een beetje extra lucht verdient in deze benauwde periode. Een 
daverend succes: binnen één week verzonden we er tienduizend! 
Zo stuurde Jacoba (rechts) een ballon naar haar vriendin Jacqueline. ‘Wij delen 
samen lief en leed. Onze levens lopen soms bizar hetzelfde. Jacqueline hoorde 
een paar jaar geleden dat ze sarcoïdose heeft. Zelf heb ik sinds acht jaar 
ernstig astma. We vinden steun bij elkaar. Ik wilde haar daarvoor bedanken.’ 
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