
mens tot mens.

Het verhaal van Peter, Marian en Willem. Al jarenlang krijgt astmapatiënt 

Peter van der Putten 1-2 Longzorg. Hij staat onder controle bij de  

praktijkondersteuner van huisarts Marian van Montfort. Maar zodra hij zo ziek 

wordt dat ze hem niet zelf kan behandelen, verwijst zij Peter naar de tweede 

lijn: het ziekenhuis. Longarts Willem Pieters doet onderzoek, draagt oplos- 

singen aan en verwijst Peter, als hij stabiel is, terug naar de huisarts. Peter kan  

altijd rekenen op veilige en hoogkwalitatieve zorg. Elkerliek. mens tot mens.

“Het was wel even schrikken voor Peter 

toen hij drie jaar geleden op de huisartsen- 

praktijk kwam en een longontsteking bleek 

te hebben. Gelukkig knapte hij na een  

ziekenhuisopname weer goed op. Sindsdien 

neemt hij deel aan ons 1-2 Longzorgprogram-

ma. Onze praktijkondersteuner Angelique 

controleert hem regelmatig en overlegt bij 

vragen of problemen met mij of de longarts. 

We luisteren goed naar Peters verhaal en 

nemen zijn klachten altijd serieus. Als het 

nodig is, is specialistische zorg heel dichtbij.” 

Marian van Montfort, huisarts

“Via 1-2 Longzorg worden longpatiënt-

en die stabiel zijn vooral door hun eigen  

huisarts geholpen. En op het moment dat zij  

specialistische zorg nodig hebben, is de stap 

naar het ziekenhuis snel gezet. De huis- 

artsen en longartsen voeren continu over-

leg, waardoor we de longzorg beter op maat  

kunnen aanbieden. Patiënten als Peter  

hebben daar veel profijt van. Dicht bij huis  

krijgen zij veilige en hoogkwalitatieve zorg 

die ook nog eens binnen het eigen risico 

valt.” Willem Pieters, longarts

“Mijn vader had, net als ik, kwetsbare longen 

en stierf uiteindelijk aan een longontste-

king. Daarom is het extra fijn dat de hu-

isarts me zo goed in de gaten houdt. Als ik 

me zorgen maak, kan ik dezelfde dag nog 

in de praktijk terecht. Ik word gecontro-

leerd, eventueel behandeld en, als het nodig 

is, door-gestuurd naar het ziekenhuis. Er 

wordt goed naar me geluisterd en snel actie  

ondernomen zodra er iets is. Ik voel me  

prima op mijn gemak.” Peter van der 

Putten, astmapatiënt


