
  

[  geDreven  ]

gevarieerD “Er gebeurt van alles in de 
longen: infecties, auto-immuunziekten, 
kanker. Dat maakt het vak zo afwisselend 
en interessant. Eigenlijk doe ik alles en 
ben toch heel specialistisch op mijn vak-
gebied.”

gezamenlijK “COPD en astma zijn mijn 
aandachtsgebieden. Dat zijn chronische 
aandoeningen, dus mensen gaan regel-
matig naar de huisarts en naar het zieken-
huis. Hoe kun je die zorg zo goed mogelijk 
organiseren? Wat kunnen de huisarts en 
praktijkondersteuners doen? Wat moet er 
in het ziekenhuis gebeuren?”

gesPreK “Ik probeer zo goed mogelijk 
te luisteren naar wat een patiënt vertelt 
en verwacht. Ik hoop dat patiënten bij mij 

bij dat proces. Het helpt wel als mensen 
eerlijk zijn over hun rookgedrag Of ik wel 
eens boos ben op een rokende patiënt? 
Nee hoor, absoluut niet. Natuurlijk vind ik 
het wel erg als een zwangere vrouw blijft 
roken. Voor het kindje is dat zó slecht.”

geboren “Mijn moeder is Libanees en 
kwam voor mijn vader naar Nederland. 
Alleen voor de bevalling van mij is ze nog 
even teruggegaan. Ik ben in Nederland 
opgegroeid. Op familiebezoek gaan in 
Libanon is niet mogelijk. Niemand woont 
er nog. Vanwege de oorlog is de hele 
familie van mijn moeder geëmigreerd naar 
de VS.”  

Lees het hele interview op:  
www.zaansmedischcentrum.nl/uwzorg

S E R g E  VA N  W o l F E R E N

Geen specialist zonder passie, zonder gedrevenheid. Dat geldt ook voor 

serge van Wolferen. Als longarts doet hij veel voor mensen met COPD en 

astma. Wat drijft hem op zijn werk en thuis? 

kwijt kunnen wat voor hen belangrijk is. 
De relatie tussen patiënt en arts is gelukkig 
anders dan vroeger. Besluiten tot een 
behandeling doe je in overleg. Dat vind ik 
zelf veel prettiger.”

gevolgen “Jaarlijks organiseren we - sa-
men met het Longfonds en patiënten - een 
patiëntendag. Vorig jaar waren er bijna 100 
mensen. Niet alleen patiënten maar ook 
familieleden. Ook voor hen heeft COPD 
immers veel consequenties. Na afloop 
zijn we met z’n allen gaan eten, patiënten, 
familie en zorgverleners.”

gestoPt “Stoppen met roken - als je dat 
al 30 of 40 jaar doet - is niet eenvoudig. 
Dat begrijpen we heel goed. Onze Stop-
pen Met Roken poli begeleidt mensen 
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“Prettig als mensen 
duidelijk zeggen 
waar het op staat”

Longarts


