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Laryngectomie is het gevolg van een 
chirurgische ingreep waarbij het 
strottenhoofd (de larynx) of een gedeelte 
ervan werd verwijderd. Dit type van 
kanker komt meer voor bij mannen dan bij 
vrouwen en treft vooral mensen tussen de 
50 en 70 jaar. De symptomen treden in de 
meeste gevallen snel op onder de vorm 
van aanhoudende heesheid, hoesten, 
slikproblemen, pijngevoel in de keel en 
soms uitstralende pijn naar het oor.  
 
Bij personen met een totale laryngectomie 
is de ademhaling via de neus en mond 
afgesloten. Zij ademen langs een opening 
vooraan in de hals (tracheostoma) en 
kunnen niet meer met een normale stem 
spreken. 
 
Meestal wordt tijdens de operatie een 
spraakknoop ingeplant waardoor het 
spreken weer mogelijk wordt 

 
Met de steun van:  

 
 

Begeleiding en ondersteuning van een 
logopedist zijn absoluut noodzakelijk. 
Soms is het inbrengen van een 
spraakknoop niet mogelijk en moet 
geopteerd worden voor slokdarmspraak 
of voor een electrolarynx (servox). 

 
Een laryngectomie heeft niet enkel 
lichamelijke consequenties zoals 
bijvoorbeeld minder kracht, maar is ook 
een ingrijpend gebeuren op psychisch en 
sociaal vlak. Voor wie deze ingreep 
onderging, kan een lotgenotengroep van 
grote betekenis zijn. 
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We zijn een lotgenotengroep voor 
mensen met een laryngectomie en voor 
hun partner. 
 

 

We geven, meestal in het ziekenhuis, 
informatie over de operatie en het herstel. 
Onze boodschap is dat er een leven met 
voldoende comfort wacht na de operatie 
en dat men na verloop van tijd terug zal 
kunnen spreken. 
 
We brengen onze lotgenoten ook 
regelmatig samen met de bedoeling dat ze 
onder mekaar heel wat informatie kunnen 
uitwisselen. 
 
- Elke vrijdagvoormiddag organiseren we 

een koffietafel vooral voor diegenen die 
op raadpleging komen. Hier zijn ook 
hulpmiddelen ter beschikking aan 
kostprijs. We helpen U ook graag met 
nieuwe bestellingen.  

 
- We  organiseren 2 vormings-

namiddagen per jaar voor de leden. 
Hier nodigen we telkens een spreker uit 
die sterk betrokken is met het herstel 
en het comfort van onze leden. 

Er zijn 2 feestnamiddagen per jaar:  
een lente- en een kerstfeest ook om 
ervaringen tussen de leden uit te 
wisselen.  
Met dezelfde bedoeling worden er ook 
andere activiteiten georganiseerd (bv. 
daguitstap) 

 
- We geven een 3-maandelijks 

tijdschriftje ‘SAMENSPRAAK’ uit als 
belangrijke informatiebron voor de 
leden.  

 
- We inventariseren problemen en 

knelpunten, die onze leden ervaren en 
zetten die om in signalen, zowel naar de 
professionelen, het ziekenhuis, de 
koepelorganisaties als de overheden. 
 

 
Zelfhulpgroep laryngectomie 
Secretariaat Dienst NKO-GH 
Herestraat 49 
3000 Leuven 
 
email: 
Zelfhulp.VGL@gmail.com 
 
Gelaryngectomeerd  
en nog geen lid? 
Stuur ons een email. 
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