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Grote smurf liep tegen de keukendeur. Weten jullie wat zijn eerste woorden waren? 

Lap, weer een blauwe plek bij …   2 

Beste Vrienden, lotgenoten, 

Als U dit leest heeft U het zeker al gemerkt. Ons tijdschriftje is groter geworden. 

We zijn inderdaad, na 20 jaar op A5-formaat, overgeschakeld op het gewone A4-formaat. Dat 

levert toch wel wat voordelen op gebied van leesbaarheid: groter lettertype, meer foto’s, … 

En U vindt het zeker gemakkelijker terug in uw post of klassement… 

 

Sinds ons vorige nummer in november 2018 is er toch heel wat 

gebeurd. We zijn samen met NKO verhuisd naar Gasthuisberg. En 

hier hebben we een nieuwe stek gevonden. 

Ons koffielokaal heet nu ‘Auditorium Renaer’ en we zijn gelegen 

halfweg de ingang van Gasthuisberg en de raadpleging van NKO, op 

‘oranjepijl -1’. 

 

We zijn geen echte wachtzaal meer, maar U kan nog altijd zoals vroeger op vrijdagvoormiddag bij ons 

terecht voor koffie en een babbel. Ook verschillende verzorgproducten zijn te koop aan kostprijs. 

U kan er ook de leveranciers  ATOS en T-STOMA ontmoeten rond vragen betreffende hun 

producten. 

Vanaf nu zijn we ook aanwezig in de wachtruimte van NKO en we helpen U graag met bestellingen 

van verzorgmateriaal. Bij die bestellingen is er heel wat veranderd. Verder door in dit nummer is het 

nog eens beschreven.  

Ons lokaal is ook ideaal geschikt voor presentaties en toelichtingen. Onze toekomstige 

infonamiddagen zullen dan ook hier doorgaan. 

 

Ondertussen is ons jaarprogramma weer klaar en we zijn het jaar gestart met een 

nieuwjaarsreceptie waarop we verschillende lotgenoten, medisch personeel, KOTK en leveranciers 

mochten verwelkomen. 

We gaan dit volgende jaren beslist herhalen. 

We wensen U nog veel leesgenot en we zien mekaar terug op een volgende activiteit! 

 

Het Bestuur 

 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 

 

 Donderdag 12 februari 2019: infonamiddag 
 

 Zaterdag 6 april 2019: Lentefeest 
 

 Zaterdag 4 mei 2019: Nationale Infodag in Gent, georganiseerd door de nationale Liga 
 

 Dinsdag 18 juni 2019: Daguitstap, Vlaams parlement en Afrikaans museum Tervuren 
 

 Elke vrijdagvoormiddag: iedereen welkom  in het koffielokaal, met o.a. verkoop van doekjes e.a. aan 
kostprijs. 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand tussen 10u en 12u is ATOS  aanwezig in het koffielokaal. 
Elke 1e  en 3e vrijdag van de maand  is  T-Stoma aanwezig in het koffielokaal. U kan er met alle vragen 
terecht betreffende hun  producten en de toepassing ervan. 

 

 Meer info over deze activiteiten volgt… Lees onze volgende edities! 



 

- "Waarom heb je je verloving verbroken, kerel?" 

- "Wij gingen een huis bekijken toen mijn aanstaande schoonmoeder opmerkte dat het te klein was voor drie 

personen. Wel, toen heb ik mij bescheiden teruggetrokken."   3 

Ons kerstfeest van 8 december 2018 

We keken er lang naar uit, ons jaarlijks kerstfeest in de Orangerie van het Wagenhuis bij het kasteel 

van Horst. En we zijn met een recordopkomst van 66 deelnemers. 

Zoals altijd goed op tijd, en content dat we mekaar weer terug zien. 

 

Met een welkomstdrankje en bijhorende hapjes kunnen we 

weer bijpraten. Nieuwe gasten voelen zich onmiddellijk thuis 

tussen lotgenoten. Het belooft een gezellige namiddag te 

worden, waar we onze dagelijkse zorgen even opzij kunnen 

zetten. 

 

Na het welkomst woordje kunnen we starten met het 

uitgebreide koude buffet, 2 vlees- en 2 visbereidingen, een 

wintersoepje, en de nodige sausjes en diverse broodjes. 

Nadien volgt het warme buffet met 2 warme vis- en 2 

vleesgerechten. Alles begeleid met de nodige seizoen 

groenten en sausjes. 

En drank is à volonté en all-in aanwezig voor de ganse duur 

tot 17u. 

 

Alex Vuerinckx zorgt voor de muzikale  omlijsting. Voor de 

gelegenheid heeft hij een heel gamma van kerstliederen 

meegebracht. Hij brengt ze op zijn gekende swingende 

manier. 

En stillaan probeert men een dansje te plaatsen. 

 

We moeten alvast ook een belangrijk feit herdenken. 

We gebruiken nu 20 jaar ons koffielokaal in Sint-Rafael. 

We hebben er heel veel leden ontmoet, vóór en na de 

operatie. Veel leden komen heel trouw terug telkens ze naar 

een raadpleging komen. 

 

En onze voorzitter Hubert doet dit nu al 20 jaar. Elke 

vrijdag zorgen dat het koffielokaal in orde is en onze 

bezoekers vriendelijk ontvangen en een hart onder de riem 

steken. Bovendien is hij reeds 10 jaar voorzitter. 

Paul heeft voor de gelegenheid een speech voorbereid. En 

met een geschenk en veel applaus bedanken we Hubert. 

Natuurlijk bedanken we ook onze bestuursleden en 

ankerleden met lekkere pralines voor de trouwe inzet 

gedurende al die tijd. 

 

Van ons lokaal nemen we binnen enkele weken afscheid samen met de verhuis van NKO naar 

Gasthuisberg. 

Maar Hubert belooft plechtig dat hij nog wel een aantal jaartjes zal doorgaan.



 

Altijd klagende vrouw: "De dokter heeft mijn hoofd in de scanner onderzocht, maar hij heeft niets gevonden". 

Vriendin: "Dat had ik allang vermoed...".    4 

En dan komt de ‘echte’ kerstman hier toch wel binnen zeker. 

Hij begroet iedereen en deelt zijn gebruikelijke babbelutten 

uit. 

Natuurlijk is een kerstman ook op de hoogte van onze 

werking… 

En Hubert wordt een 2e maal naar voren geroepen. Een 

staande ovatie volgt na de lovende woorden van onze 

kerstman. 

 

Nu komt stilaan de muziek op de voorgrond… 

Lexy speelt trompet en zingt alle muziekgenres. De dansvloer 

krijgt meer en meer succes. We horen liedjes van vroeger en 

nu, sommige in een volledige eigen versie van Lexy. 

De kerstman blijft nog wat meegaan op de lustige deuntjes 

van onze muzikant.  

 

Ondertussen staat er een uitgebreid dessertenbuffet klaar. 

Iedereen kan meerdere keren toetasten… De stemming gaat 

geleidelijk naar een hoogtepunt met polonaises, walsjes, enz… 

Onze muzikant smijt zich volledig. 

 

En plots is het 17u. De tijd ging veel te snel voorbij…  

En met een half uurtje ‘overwerk’ gaan we toch naar een 

afscheid toe. Iedereen is enthousiast. We leggen Alex al 

maar vast voor een volgend feestje. 

Het wordt steeds moeilijker om onze feeststemming te 

overtreffen. 

 

Alle foto’s en filmpjes kunt ge op onze website bekijken: www.gelaryngectomeerden.be 

 
 
 

Kom op tegen Kanker wil de problemen rond privé-verzekeringen aankaarten 

Wie kanker heeft of had, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een privé-verzekering. Het gaat 

dan om problemen met een verhoogde premie, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen, een 

wachttijd of een weigering om een verzekering af te sluiten. Nochtans heeft iedereen nood aan 

behoorlijke en betaalbare financiële bescherming.  

Kom op tegen Kanker roept via haar campagne (ex-)kankerpatiënten en naasten op om hun verhaal te 

delen via deelvandeoplossing.be of via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445. Deze 

getuigenissen helpen Kom op tegen Kanker om concrete voorstellen voor het beleid uit te werken met de 

bedoeling de belangrijkste knelpunten weg te werken. 

 

http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://deelvandeoplossing.be/


 

Een fluisterend kinderstemmetje neemt de telefoon op: "Hallo?" "Hallo, is je moeder er ook?" "Ja die is er wel, 

maar die is even druk bezig." "Is je vader er dan misschien?" "Ja die is er ook wel, maar die is ook druk bezig." 

"Zijn er ook nog andere grote mensen daar?" "Ja hoor, de politie is er. En de brandweer is er ook." "En kan ik 

die dan aan de telefoon krijgen?" "Nee, die zijn ook héél druk bezig!" "Wat zijn ze dan allemaal aan het doen?!?" 

"Mij aan het zoeken!"    5 

INFOSESSIE BIJ S INT-FRANCISCUS INSTITUUT OP 17.12.2018 

 

We waren dit jaar reeds bij de laatstejaars verpleegkunde, 

maar nu in december doen we het nog eens over voor de nieuwe 

lichting die in 2019 afstudeert. 

We brengen een uitgebreide toelichting met eerst een 

overzicht over laryngectomie en de verschillende technieken 

voor spraakrevalidatie: met spraakknop, met slokdarmspraak 

of met de servolarynx.  

 

En dan brengt Paul getuigenissen over wat zo’n operatie met 

een mens doet, en de gevolgen op de familie. 

Hubert toont zijn bekwaamheid met de slokdarmspraak en 

Chris toont hoe men omgaat met de servolarynx of servox. 

Eric geeft toelichting bij de apparatuur voor zwemmen voor 

gelaryngectomeerden. 

Dit maal brengt Frank ook een aantal ingrijpende beelden over 

de operatie zelf. Deze presentatie wordt ook gebruikt in het 

kader van een antirook campagne. 

 

De studenten zijn  weer sterk geïnteresseerd, het 

verzorgmateriaal dat we mee hebben krijgt heel wat aandacht. 

En we maken weer een afspraak voor de volgende lichtingen van 

laatstejaars. Dit zal wel op een andere manier gebeuren, want 

deze school verhuist ook naar Gasthuisberg. 

Foto’s op onze website: www.gelaryngectomeerden.be 

 

  

 

 

 

 

 

Wanneer U een nuttige ervaring of een  

tekst heeft die interessant is voor onze 

lotgenoten, dan kan U die gerust melden op 

ons emailadres. We nemen hem graag op in 

onze ‘Samenspraak’ 

email: zelfhulp.VGL@gmail.com 



 

"Ze zijn dit weekend weer achter uw rug bezig geweest. Ze zeiden dat ge er als 'ne echten ezel' uitziet. Maar 

ik heb u echt verdedigd. Ik heb hen klaar en duidelijk gezegd dat ze op het uiterlijk niet kunnen voortgaan.      6 

 

GESPREK MET PROF.  ANN GOELEVEN,  LOGOPEDIST-AUDIOLOOG 

 

Het stond al een tijd op ons lijstje, maar nu na de verhuis van NKO en de verhuis van onze zelfhulpgroep 
was het ogenblik aangebroken voor een gesprek … 
 

- Welke studierichting hebt ge gekozen, stond logopedie al vroeg bovenaan? 
Op mijn 18de koos ik na een lange twijfelperiode uiteindelijk voor de studies logopedie. Eigenlijk wilde ik 
de studie Sinologie (Chinees) aanvatten en was er ook voor ingeschreven. Uiteindelijk heb ik dan toch op 
de valreep voor logopedie gekozen. Ik startte de 3-jarige opleiding aan de Hogeschool Gent. Na mijn 
afstuderen als Bachelor Logopedie en Audiologie, koos ik voor een vervolgopleiding van 3 jaar aan de 
KULeuven (Master Logopedie en Audiologie).  
 

- Welk parcours hebt ge verder doorlopen? Onmiddellijk in UZ Leuven 
gestart? … 
Tijdens mijn Hogeschool opleiding maakte ik een thesis over slikproblemen. 
Ook aan de KULeuven was mijn thesisonderwerp slikproblemen na hoofd-
halskanker. Tijdens mijn studies aan de KULeuven zocht men in UZ Leuven 
iemand om het zorgpad slikken wat mee op te starten. Gezien mijn interesse 
hiervoor heb ik gesolliciteerd en kon ik onmiddellijk starten.  
 
UZ Leuven was dus mijn eerste werkgever en ik heb hier veel kansen en 
uitdagingen gekregen.  Aanvankelijk combineerde ik deze job samen met mijn 
studies. Ondertussen werk ik hier al 25 jaar … 
Ik werd in mijn eerste stappen hier in het ziekenhuis begeleid door Mia 
Laeremans die hier als logopediste patiënten met totale laryngectomie 
volgde. Van haar heb ik mijn passie hiervoor doorgekregen. 
 

- Sedert meerdere jaren zijt ge ook Prof. Betekent dit dat ge les geeft aan toekomstige logopedisten? 
In 2006 heb ik een doctoraatspoject afgewerkt, onder begeleiding van Prof. Delaere. Nadien kreeg ik 
inderdaad de kans op een benoeming als professor aan de KULeuven. Dat houdt in dat ik betrokken ben bij 
de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen KULeuven.  
Ik geef er met ontzettend veel plezier les, o.a.: vak slikstoornissen, lessenreeks  laryngectomie, maar ook 
ethiek en deontologie, en organisatie van de gezondheidszorg voor logopedisten. 
Daarnaast geef ik ook les slikstoornissen aan de opleiding Verpleegwetenschappen. 
  

- Als Hoofd van MUCLA hebt ge een brede verantwoordelijkheid over de zorgtrajecten voor logopedie en 
audiologie. Wat houdt dit allemaal in? Bv. het coachen van medewerkers, … 
Als hoofd van MUCLA (Multidisciplinair Universitair Centrum Logopedie en Audiologie) van UZ Leuven, ben 
ik verantwoordelijk voor een team van 33 logopedisten en audiologen. Deze werken verspreid over het 
hele ziekenhuis, zowel op campus Gasthuisberg als campus Pellenberg, met kinderen en volwassenen.  
Dit houdt een praktische coördinatie in zoals planning, aanwervingen, vervangingen, maar uiteindelijk is 
het vooral ervoor zorgen dat de beste persoon op de juiste plaats zit, dat wil zeggen de job kan doen die zij 
het best kan en het liefst doet.  
Daarnaast dien ik de dienst logopedie en audiologie te vertegenwoordigen binnen ziekenhuisstructuren en 
externe instanties en werken we uiteraard hard aan het constant verbeteren van onze kwaliteit van zorg 
 



Een jonge vader duwt in het park een kinderwagen voor zich uit, waarin een baby onafgebroken ligt te brullen. 

"Rustig Jonas, houd je rustig!" hoort men de vader steeds zeggen. Een oudere dame komt bij de kinderwagen 

staan, kijkt meelevend naar binnen en spreekt de baby op lieve toon toe: "Wat is er dan met kleine Jonas, 

waarom moet hij zo huilen?" Waarop de vader knorrig zegt:" Hij heet niet Jonas, ik ben Jonas ..."                     7 

- Hebt ge veel contact met de patiënten? Ziet ge hier ook alle gelaryngectomeerden? 
Ik houd enorm vast aan het contact met patiënten, zonder dat zou ik mijn job minder goed kunnen 
uitoefenen en het uiteindelijk ook niet zo graag doen. Het patiëntencontact geeft op het einde van de 
week nog steeds het meeste voldoening.  
Ik zie zelf patiënten met slikproblemen (slikconsultatie), volg patiënten met spieraandoeningen 
(neurologie) en heb elke vrijdagvoormiddag (samen met collega Hanne Massonet) raadpleging op de dienst 
NKO waar ik patiënten volg voor en na een ingreep in hoofd-halsgebied. Ook patiënten met Totale 
laryngectomie dus. 
 

- De logopedist speelt een belangrijke rol bij de revalidatie. Kunnen 
al onze lotgenoten terecht bij een logopediste van UZ Leuven? 
Ja, alle patiënten kunnen voor vragen rond spraak, stem, slikken 
terecht bij een logopediste. Dit kan zowel voor de ingreep, tijdens de 
hospitalisatiefase als na het ontslag. We werken uiteraard ook samen 
met logopedisten in de periferie als patiënten te ver wonen. 
 

- Wanneer men in een latere fase terug een logopedist nodig heeft, 
hoe moet men dit aanpakken? 
Ofwel maakt men zelf een afspraak bij één van de logopedisten ofwel kan dit via de arts besproken 
worden. We bekijken dan samen of er bijkomende onderzoeken nodig zijn of een herstart van therapie. 
 

- NKO is verhuisd half december van Sint-Rafael naar Gasthuisberg. Dit was al jaren geleden gepland. Is 
alles vlot verlopen? 
We hebben inderdaad 10-tallen jaren gewacht om te verhuizen naar Gasthuisberg. Het weekend van 15-16 
december was het uiteindelijk zo ver. Er is heel wat voorbereiding aan te pas gekomen want uiteindelijk 
was het best wel een grote verhuisbeweging. We hebben de laatste dag allemaal samen symbolisch 
afscheid genomen van de oude setting. De hele dienst, artsen, verpleging, technische dienst, logopedisten 
en audiologen, heeft zich op een ongelooflijke manier ingezet. Er werd geselecteerd, opgeruimd, ingepakt, 
dozen gelabeld. 
 
Tientallen vrachtwagens later werd er uiteindelijk tijdens het weekend uitgepakt, gepoetst, en opnieuw 
geïnstalleerd.  
Op dinsdag 18/12 konden de eerste patiënten gezien worden in onze nieuwe omgeving. Uiteraard vraagt 
het wat gewenning om nieuwe routines op te bouwen, maar we zijn er van overtuigd dat het niet alleen 
voor ons maar ook voor de patiënten een hele verbetering is. We krijgen ook echt veel positieve reacties 
van patiënten die blij zijn met de grote, rustige wachtzalen, en de professionele omgeving.  
 

- Hoe was de rol van onze zelfhulpgroep en de samenwerking met het ziekenhuis (de professionelen) in 
het verleden en nu in toekomst? 
De zelfhulpgroep is altijd (al > 40 jaar) een vaste waarde geweest in de begeleiding van patiënten met een 
totale laryngectomie. We vinden het dan ook een absolute meerwaarde. Wij niet alleen trouwens.  
Vandaag de dag zie je meer en meer lotgenotengroepen rond bepaalde ziektebeelden en UZ Leuven wil 
ook zeer duidelijk een ‘lotgenotenvriendelijk’ ziekenhuis zijn.  De  VGL was hierin zeker een trendsetter.  
 
De samenwerking tussen artsen, paramedici en de zelfhulpgroep verloopt ook goed met wederzijds 
respect en goede afspraken. Het is belangrijk dat patiënten naast een optimale medische en paramedische 
begeleiding ook terecht kunnen voor ondersteuning door lotgenoten en advies en tips krijgen in het 
omgaan met de praktische veranderingen na de ingreep.  



Een psychiater tekent op een papiertje een vierkant en vraagt aan de patiënt wat het is. Zegt de man: "Een 

kamer met naakte vrouwen..." Vervolgens tekent hij twee vierkanten en weer vraagt hij wat het voorstelt. "Twee 

kamers met naakte vrouwen," antwoordt de patiënt. Waarop de psychiater zegt: "U bent seksueel gestoord!" 

Reageert de man: "Moet u zeggen ... met uw vieze tekeningen!"                  8 

In Sint-Rafael leende de locatie er zich toe dat het lokaal van de zelfhulpgroep tegelijk fungeerde als 
wachtzaal voor patiënten die op raadpleging kwamen. In de nieuwe setting is het VGL lokaal wat verder 
verwijderd, en valt deze functie weg. Er was dus wel enige bezorgdheid dat de VGL daardoor wat minder 
zichtbaar was, maar bestuursleden zorgen ervoor dat ze duidelijk aanspreekbaar zijn in de consultatie 
wachtzaal en begeleiden patiënten naar de nieuwe lotgenotenplek. De preoperatieve gesprekken tussen 
patiënten en de VGL patiëntenbezoeker blijven trouwens ook op de consultatie zelf gebeuren, in alle 
discretie en rust. 
 
Bijkomend hebben we in de nieuwe locatie nu ruimte en de nodige infrastructuur (PC’s) zodat patiënten en 
familieleden daar de nodige ondersteuning krijgen van de zelfhulpgroep bij het bestellen van stomie-
materiaal.  
Voor ons als paramedici is de VGL ook een duidelijk klankbord waar we de noden die leven bij de patiënten 
kunnen bevragen en is het anderzijds een heel goed kanaal om nieuwe informatie of inzichten te kunnen 
verspreiden. We appreciëren ook erg de infomomenten en lessen die door hen georganiseerd worden. 
 

We bedanken Prof. Ann Goeleven voor de tijd die ze wou besteden aan dit gesprek. Zij heeft er ook wel 
voor gezorgd, samen met de collega’s, dat de zelfhulpgroep voldoende aan bod kwam tijdens de verhuis 
van NKO en dat we nu een nieuw lokaal met nieuwe mogelijkheden kunnen gebruiken.  

 

UZ Leuven ondertekende het Charter Patiëntvriendelijk Ziekenhuis 

Wat houdt een dergelijk charter allemaal in? 
 
Onze basishouding, namelijk vriendelijkheid, hulpvaardigheid en een respectvolle houding, moet het 
gestelde vertrouwen bevestigen. 
Wij verhogen voortdurend onze kennis, kunde en bekwaamheid. Zo kunnen wij, als één deskundig team, 
voor uw noden de beste oplossing bieden. Wij luisteren naar u, wij maken tijd voor u. Wij houden rekening 
met individuele wensen en overtuigingen. Afspraken leven wij na. Wachttijden houden wij zo kort 
mogelijk. Duurt het toch wat langer, dan zeggen wij waarom. 
 
Wij vinden uw privacy belangrijk bij elk contact. Het respecteren van het beroepsgeheim vinden wij 
essentieel. Uw verblijf maken wij zo aangenaam mogelijk. Wij zorgen voor een nette kamer. Wij zorgen 
ervoor dat u gemakkelijk de weg vindt. Wij staan borg voor een goede verzorging en daarbovenop een 
goede voeding. Wij willen dat u, uw familie en kennissen zich bij ons thuis voelen. Indien mogelijk geven 
wij u de nodige informatie vooraf. Op uw vragen en opmerkingen krijgt u snel een verstaanbaar antwoord. 
Uw verwijzende huisarts en zonodig andere zorgverstrekkers worden geïnformeerd. 
 
Goede, verantwoorde zorg en uw tevredenheid, daar doen wij het voor! 
 
 

 
 

John zit in zijn stamkroeg met een blauw oog.  

Na een tijdje vraagt zijn vriend aan hem: ‘John wat is er gebeurd?’ 

‘Ik heb een vrouw uit het water gehaald,’  antwoordt hij. 

‘En als dank slaat ze jouw een blauw oog?’ 

‘Nee,’ zegt John,’ dat heeft haar vader gedaan toen hij de badkamer binnen kwam…’



In de boksring vindt een gevecht plaats tussen twee zwaargewichten. Een supporter roept de hele tijd: ‘Vooruit 

Emiel, knal hem tegen zijn wang!’ De man naast de supporter zegt: ‘Zo, u bent zeker een groot fan van Emiel?’ 

‘Nee,’ zegt de supporter, ‘ik ben de tandarts van zijn tegenstander.'        9 

VERSLAG  N IEUWJAARSRECEPTIE OP 1.2.2019 

Het is een 1e maal dat we een nieuwjaarsreceptie organiseren.  

Natuurlijk is het ogenblik ideaal nu we een nieuw koffielokaal  hebben 

op Gasthuisberg. Zo kunnen onze leden kennis maken met de nieuwe 

omgeving. Een 30-tal lotgenoot-bezoekers mogen we tellen, en ze 

hebben het probleemloos gevonden. 

 

De bestuursleden hebben alles goed voorbereid, 

taarten en wafels zelf gebakken, lekkere 

mattetaarten uit Geeraardsbergen, chips, fruitsap, koffie  en alles natuurlijk 

begeleid door een lekkere CAVA. 

 

Ons lokaal is een heus auditorium met een 50-tal plaatsen en het leent zich 

dus perfect om presentaties te geven. In de toekomst zullen we dan ook onze 

infonamiddagen hier laten doorgaan. 

En vandaag hebben we een fotoshow van alle activiteiten in het voorbije jaar.  

Een plezier om er op terug te kijken. Onze secretaris geeft ook een kort 

overzicht van alles wat we in 2019 gepland hebben aan de hand van een 

powerpoint. Dat programma vindt ge natuurlijk ook terug op de website en in 

onze ‘Samenspraak’. 

 

We zijn ook gelukkig dat we heel wat medisch personeel mogen 

begroeten. Ondanks de drukke agenda hebben ze toch tijd gemaakt om 

even binnen te komen. Zowel de artsen als de verpleegkundigen zijn van 

de partij. 

Ook Diane Mandelinckx van KOTK mogen we begroeten en Mevr. 

Gabriela van T-STOMA. 

 

We maken afspraak om deze activiteit elk  jaar te herhalen, omdat het weer een echt contactmoment 

is tussen onze lotgenoten. 

 

Alle lotgenoten en familie zijn elke vrijdag voormiddag welkom voor een gesprek met koffie.  

Waar?  Auditorium Renaer, gelegen op  oranje pijl -1, halfweg tussen de inkomhall en de 

raadpleging NKO. 

Wij helpen U ook graag met het bestellen van verzorgmaterialen! 

Alle foto’s vindt U natuurlijk terug op onze website: www.gelaryngectomeerden.be 

BEDENKINGEN BIJ EEN SPRAAKAPP  

Paul D’havé is reeds geruime tijd gebruiker van een spraakapp op zijn IPAD. Hij wil graag enkele 
ervaringen delen… 
Ze bestaan, zelfs best verstaanbaar want er is keuze tussen verschillende stemmen, verschillende talen, 
regelbare geluidssterkte en -scherpte en wie er vroeg genoeg bij is zou dus zijn of haar eigen stem op 
voorhand kunnen laten opnemen en dan komt die in uw spraakapp terecht. Dat laatste wellicht voor altijd, 



Een koppel maakt zich klaar om te gaan slapen. De vrouw staat voor haar grote spiegel, en ze zegt: "Schatje, in 

de spiegel zie ik een oude vrouw. Mijn gezicht zit vol rimpels, mijn borsten hangen af, ik heb vetkwabben onder 

mijn armen. Zeg eens iets positiefs over mij, dan voel ik mij beter."  

Hij denkt hard na, en dan zegt hij: "Ge hebt toch nog goeie ogen!"        10 

dus als ge er niet of niet meer zijt kunnen anderen u laten zeggen wat zij willen – kan leuk zijn of ook niet, 
hangt ervan af wat er wordt ingetikt. 
Maar dus een ‘gewone’, Vlaamse mannenstem bijvoorbeeld kán. 
 
Gemakkelijk is het wel: woord of zin intikken, op ‘wolkje’ duwen en uw 
spraakapp spreekt voor u. Herhalen? Nogmaals duwen. Wissen? Op de 
‘vuilbak’ drukken. 
Ge kunt ook zinnen opslaan wanneer ge die vaak gebruikt. Zo heb ik er 
bijvoorbeeld als antwoord op de vraag hoe het met mij is: “ik denk dus ik 
ben er nog”. Daar wordt dan mee gelachen en gezegd: “gij zijt ook niet 
veranderd”. 
En als ge dan zelf ook wilt lachen, dan tikt ge maar hihihi of hahaha in, en uw spraakapp zegt het ook – let 
wel: hij zégt het ook, maar ‘lachen’ kan hij niet. Dan lachen de andere(n) er weer eens mee.  
Reken er dus niet op dat ge al gevoelens kunt uiten door klank of sterkte of snotteren – daar hebt ge de 
rest van uw lichaam voor nodig. 
 
De spraakapp discrimineert ook: zo wanneer ge ‘Roger’ heet spreekt hij dat op zijn Engels uit: “róger”. 
Wellicht plezant om dat eens uit te testen op vele namen uit binnen- en buitenland, (en ook op afkortingen 
zoals NKO) om zeker te zijn dat ge niemand kwetst of overslaat. 
Ook met niet-Vlaamse woorden kan hij leuk doen: zo spreekt hij het toch veelgebruikte “iPad” uit als 
“aaipad”, een streelbare kikker dus. 
En als ge toch zo bezig zijt zult ge het merken: veelvuldig gebruik van de 
spraakapp leidt niet tot een droge keel! Anderzijds kunt ge wel krampen in 
de vingers krijgen. 
 
Soms zijn er ook ‘luisteraars’ voor wie het niet snel genoeg kan gaan, en ze 
komen al meekijken wat ge intikt. Dat heeft de spraakapp niet graag, want 
die wil spreken, en niet bekeken worden. Ook voor hen kunt ge een zinnetje 
opslaan dat het doet: “de bekoring en de nieuwsgierigheid zijn groot, 
wellicht denkt ge dat ik weer iets interessants ga zeggen”. Dat helpt. 
 
En wie nog iets wou ‘zeggen’ zal ook al eens merken: tegen dat het getypt is, is het eigenlijk al achterhaald. 
No problem, “wellicht was het niet belangrijk” moet ge maar denken en met een rustige tik opent de 
vuilbak zich.  
Ook met een spraakapp geldt vaak dat spreken zilver is, en zwijgen goud, al weten we wel dat die zin eerst 
is uitgesproken, en pas daarna opgeschreven, volgens de vraag wat er eerst was: het ei of de kip. 
 
We mogen evenwel blij zijn dat de technologie ons de spraakapp levert, en dat die al heel wat betaalbare 
mogelijkheden biedt, zowel voor de freak als voor de beginneling. De geoefende gebruiker schiet er sneller 
mee op dan alles op een papiertje schrijven, hetgeen zeker zijn voordelen heeft. Anderzijds zijn er wel 
twee handen nodig: een om de app vast te houden en de andere om te typen; dat is één hand meer dan 
voor de gebruiker van een ‘spreekstok’ of ‘electrolarynx’ zoals de geleerden dat noemen. De spraakapp 
kost dan weer veel minder aan batterijen. 
Op te volgen want de vooruitgang is nog altijd bezig… 
 
Wanneer U meer informatie wenst over de gebruikte spraak app, geef dan maar een seintje op ons 
emailadres. 



Er komt een man bij de kassa van Anderlecht aan en legt daar 50 EUR neer. 

Vraagt de man achter de kassa: ‘wil je een kaartje of een speler?’   11 

BESTELLINGEN VIA DE COMPUTER DOORGEVEN 

 

Sedert eind vorig jaar worden alle bestellingen thuis geleverd via DHL. Neem wel 3 à 4 weken in acht 
tussen de bestelling en de levering. 
Maar zowel voor U als voor het ziekenhuis is het interessant om de bestellingen online via uw computer 
door te geven. Dan moet U zich helemaal niet meer verplaatsen voor uw verzorgmateriaal. 
 
Wat heb ik nodig om via mijn computer te werken? 
Een internet verbinding is noodzakelijk om het online formulier te vinden op onze 
website en dan te downloaden naar uw computer. 
Het programma excell (of alternatief)  is nodig om het online formulier  in te vullen en 
op te slagen. 
En dan is er een emailprogramma nodig om het ingevulde formulier door te sturen. 
 
Waar vind ik het meest recente bestelformulier? 
Op onze website van de zelfhulpgroep vindt U steeds de meest recente formulieren zowel van ATOS als 
van T-Stoma. 
Eerst verifiëren of uw computer verbonden is met het internet. 
Dan start U een programma op waarmee U kan surfen op het internet; bv. internet explorer, google 
Chrome, of andere… 
En dan bezoekt U onze website: www.gelaryngectomeerden.be 
 
Eenmaal op de website klikt U bovenaan op de pagina ‘Informatie’. 
Als U hier aangekomen bent,  ziet  U onmiddellijk de formulieren klaar staan. Kies het juiste formulier met 
.XLXS als kenmerk. 
Klik op ‘Bestand downloaden’. 
Dan moet U kiezen waar het formulier mag opgeslagen worden. U kiest bv voor ‘Bureaublad’. Dan ziet U 
het ook altijd op het scherm staan. Maar U kan ook in een map opslaan op de harde schijf. 
 
Eenmaal zover klikt U op het formulier, en dan start automatisch het excell-programma op.  
Het formulier komt zichtbaar op het scherm. Het is identiek met de papieren versie. 
U vult de aantallen in van de producten die U wenst te bestellen. 
Automatisch wordt het totaal bedrag berekend en zo kan U onmiddellijk checken  of U 
nog binnen het vermelde budget blijft. 
Als alles ingevuld is kan U het formulier terug opslaan. Eventueel kiest U een nieuwe 
naam, zodat het blanco origineel nog blijft bestaan. 
 
Als U zover zijt start U het email-programma op. U zorgt dat het formulier in bijlage toegevoegd wordt. U 
kan een willekeurige tekst in uw email zetten en U verstuurt dit naar: 
bestellingenlaryngectomie@uzleuven.be. 
Nadien krijgt U een bevestiging dat de bestelling goed aangekomen is. 
 
U mag tot 5 van dergelijke bestellingen doen per jaar, maar ge moogt die ook groeperen. 
U kan tot 5 bons tegelijkertijd doorsturen, zo zal U alles voor het lopende jaar tegelijk ontvangen. 
Wij helpen U ook graag bij het doorgeven van de bestelling, eventueel via telefoon, of via de computer in 
de wachtruimte van NKO of ons koffielokaal. 
 
Natuurlijk  mag U ook de papieren formulieren blijven gebruiken. 

http://www.gelaryngectomeerden.be/
mailto:bestellingenlaryngectomie@uzleuven.be


 

Ik vraag me soms af: Wat deden onze ouders zonder internet? 

Ik vroeg het aan mijn 12 broers en 8 zussen, maar zij wisten het ook niet…   12 

Interessant voor onze lotgenoten: De app 112 BE 
 
De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en 
dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.  
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus 
ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of 
politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via 
vaste telefoon en GSM.  
 
Lokalisatie: De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen 
plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen 
doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 
30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren.  
Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je smartphone 
rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.  
 
Chatfunctie Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app 
aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale 
communiceren. Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale 
slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Dit kan 
bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de oproeper geen van de landstalen of Engels praat.  
 
Berichten in een andere taal worden automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. Berichten 
versturen duurt echter langer dan praten en de operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk 
instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou zijn bijvoorbeeld.  
 
Extra informatie De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal 
voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan 
medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan 
dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.  
 
Download en registreer: Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de app op je 
smartphone te downloaden, te installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app store of play 
store op je smartphone, je geeft “app 112 BE” in als zoekopdracht en je downloadt de app.  
 
Na installatie van de app zet je deze best meteen op het onthaalscherm van je smartphone zodat je deze 
makkelijk kan terugvinden als je in nood bent. Daarna moet je je enkel nog registreren. Deze registratie 
bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen.  
 
We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben, maar registreer je toch maar opdat ook jij de 
noodcentrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden dringend hulp nodig hebben.  
Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.  
 

Met dank aan Carlo Willaert 

 



    13 

 



 

Ik zag 2 kerels lopen met precies dezelfde kleding aan. Ik vroeg: ‘Zijn jullie een homo-stelletje?’ 

Toen werd ik door hen gearresteerd ….    14 

Wet van Murphy 

We kennen het: “if anything can go wrong, it happens”. Maar de wet van O’Tooles is nog straffer: “Murphy 
is an optimist”.  
Zo was het op 28 januari: een regenachtige maandag, en na een nacht heel slecht slapen moeten opstaan 
om 6 uur, nuchter blijven, wachten op de chauffeur die er goddank goed op tijd is. Beetje bang voor de file 
toch maar vertrekken, in de file staan maar niet lang genoeg om te laat in GHB te komen.  
 
Inschrijven, nog een ruime wachttijd van méér dan een uur niksen in de wachtzaal van de nucleaire 
geneeskunde, maar… daar zijn ze dan weer: de fluimen!! Alsof ze wisten dat het mijn verjaardag was 
deden ze hun uiterste best om maar te blijven komen. Ik had er al een aantal met dat blauwe borsteltje 
verwijderd, maar blijkbaar hadden ze ook hun hele (verre) familie gevraagd om mee te komen.  
 
Toen ik, eenmaal binnen, met gebaren vroeg of ze die konden wegzuigen wist een verpleger het niet, maar 
de bediener van de scan van het hart begreep het, ging op zoek en kwam met het reddende materiaal aan. 
Het heeft zijn dienst bewezen want het bleef niet bij één zuigbeurt. Ook toen ik blijkbaar even bewusteloos 
raakte bleef hij alert. 
 
En dan de reden van mijn komst: de fiets op, of anders via medicatie het hart even wakker schudden… ik 
kreeg de keuze, vriendelijk aangeboden zelfs met daarbij de belofte dat – mocht ik de inspanning niet tot 
een goed einde brengen – ik probleemloos mocht stoppen.  
Vol goede wil en zelfs aangemoedigd door de dokter en ‘de man van de scan’ begon ik. Maar de 
Hagelandse heuvels zijn veel minder zwaar dan de Tourmalet, dus ik moest stoppen. Geen probleem, ik 
werd er zelfs op gewezen dat ik mijn best had gedaan. Ze zagen ook wel dat ik heel moe was, nog meer 
moe dan bij mijn aankomst, en een rolstoel leek wenselijk. De vriendelijke dokter vroeg of er iemand bij 
mij was, en na een positief antwoord ging ze naar de wachtzaal, gaf er verslag van mijn toestand en wat mij 
nog te wachten stond voor de rest van de dag. Ze ging zelfs mee tot aan de ingang om een rolstoel te halen 
want niet iedereen kan zich blindelings oriënteren in de gangen van de kliniek.  
 
Doodop genoeg voor de scan werd ik daar vriendelijk naartoe gevoerd, nadien vriendelijk terug naar de 
wachtzaal gevoerd, om enkele uren later deel 2 van de test te ondergaan. Met alweer die vriendelijke 
bediening bij de scan. 
Dus: twee echt lieve mensen ontmoet, met aandacht voor een méns, want een méns is veel méér dan zijn 
hart alleen. 
 
Sorry, Murphy en O’Tooles, maar het was dus niet “anything”… 
Mogelijk hebben daardoor enkele mensen ietsjes langer moeten wachten, zoals ik dat al bijna altijd heb 
moeten doen, maar ik begrijp het ietsje meer. 
En ze bestaan dus: aan het onthaal, aan de scan, “bij de dokter”, de vrijwilliger, en misschien nog iemand 
die ik nu vergeet… 
Paul D’havé 
 
 



Gisteren droeg ik een kledingstuk dat ik een 5-jaar geleden had gekocht,  

en het zat nog als gegoten, zo trots was ik op mezelf… 

OK…. Het was een sjaal…..maar toch ….. laten we positief blijven….   15 

 

DE BLOCK CONCENTREERT SL OKDARM -  EN PANCREASCHIRURGIE  IN REFERENTIECENTRA  

Gelezen in Plus-magazine 
Vanaf juli volgend jaar zullen enkel ziekenhuizen die minimum 20 ingrepen per jaar uitvoeren nog 
complexe slokdarm- of pancreaschirurgie mogen uitvoeren. Dat heeft minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block maandag meegedeeld. Zo wil men garanderen dat patiënten behandeld worden door een 
team met voldoende ervaring. 
 
Volgens De Block blijkt uit een studie van de Stichting Kankerregister dat de overlevingskansen na 
slokdarm- of pancreaschirurgie beduidend hoger zijn in ziekenhuizen die minstens twintig operaties per 
jaar uitvoeren. "Met deze maatregel zullen we levens redden", stelt de minister. 
 
Momenteel kan elk ziekenhuis slokdarm- of pancreaschirurgie aanbieden. Daardoor is het aanbod volgens 
De Block erg versnipperd en wordt twee derde van de patiënten met slokdarm- of pancreaskanker 
behandeld in een ziekenhuis dat de drempel van twintig ingrepen níet haalt. 
Daar komt vanaf 1 juli 2019 een einde aan. Ziekenhuizen die dan nog deze operaties willen aanbieden, 
zullen een overeenkomst moeten sluiten met het Riziv. Voor elke behandeling moeten ze minstens 20 
ingrepen hebben uitgevoerd in 2016, 2017 of 2018.  
 
Op vraag van De Block keurde het Verzekeringscomité van het Riziv maandag deze overeenkomsten voor 
slokdarm- en pancreaschirurgie goed. 
Om te vermijden dat patiënten op een wachtlijst belanden, zijn ook samenwerkingsverbanden tussen 
ziekenhuizen mogelijk. Samen moeten ze dan wel de drempel van 20 ingrepen halen en hun aanbod tegen 
2020 concentreren in één ziekenhuis. De Block stipt nog aan dat de minimumdrempel op termijn verder zal 
worden opgedreven. Ook zal bij de evaluatie van de overeenkomsten de resultaten van de behandeling 
bekeken worden. 
De concentratie van complexe kankerzorg in referentiecentra maakt deel uit van de hervorming van het 
ziekenhuislandschap. Na slokdarm- en pancreaschirurgie zal dezelfde oefening ook gemaakt worden voor 
andere complexe kankers, zoals longkanker. 
 

Wistjedatje 

 

We hebben ons nog geen vragen gesteld over de vorm van een Petit 

Beurre koekje 

en hebben al zeker niet geteld hoeveel rondjes er langs de 

zijkanten van de koekjes zitten. 

Maar nu blijkt dat deze vorm niet zomaar willekeurig gekozen is. 

 

  

De betekenis 

 de 4 hoeken van het beroemde koekje vertegenwoordigen de 4 

seizoenen. 

 de rondjes aan de zijkanten, 52 om precies te zijn, staan voor de 52 weken van het jaar. 

 het koekje meet ook 7 cm, voor de 7 dagen van de week, 

 en de 24 puntjes in het midden staan voor de24 uren in een dag. 

En dat sinds 1882!  
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Waar kan ik op mijn PC nuttige informatie vinden? 

 
Kom op tegen kanker:  www.komoptegenkanker.be 
Alles over kanker: www.allesoverkanker.be 
LVG, Liga voor Gelaryngectomeerden 
Voorzitter:   Willem Vertraete, Groeningenlei 77, 2550  Kontich,  
 tel. 03/457 11 18    E-mail:  willem.vertraete2@telenet.be 
Secretaris:   Paul Graf, Kasteelstraat 17-19 bus 5, 2160  Wommelgem,  
 tel. 03/235 96 62    E-mail:  pgraf@skynet.be 
 
VGL: Zelfhulpgroep UZ Leuven en Vl. Brabant:  www.gelaryngectomeerden.be 
AVG: gelaryngectomeerden Antwerpen:  www.laryngectomie-tracheotomie.be 
Gelaryngectomeerden West-Vlaanderen:  www.stemband.be 
Gelaryngectomeerden Oost-Vlaanderen:      www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 
LZVG: Gelaryngectomeerden Limburg:   www.lzvg.be 
NSvG, onze Nederlandse vrienden:   http://pvhh.nl/ 
 
Stichting tegen kanker:  www.kanker.be 
Kankerlijn, vragen over kanker:  www.kankerlijn.be 
Trefpunt Zelfhulp www.zelfhulp.be 
Univ. ziekenhuizen Leuven:  www.uzleuven.be 
Stichting Diagnose Kanker: www.diagnose-kanker.nl 
Atos Medical bvba:  www.atosmedical.be 
T-STOMA:  www.t-stoma.be 
 
 

Wij zijn er voor jullie… 

 
Voorzitter: Hubert Vos 0472 79 19 94 
Secretaris: Firmin Pieck 0495 18 73 31 
Penningmeester:  
Bestuursleden: Chris Pierre 016 63 11 43 
Frank Meeus 0471 02 75 72      
 

Ziekenbezoek: 
Verantwoordelijke: Paul Maringka, 0484 61 77 80 016 35 62 23    
Eric Deschoenmaeker   0478 97 53 65 
 

Ankerleden:  Koffielokaal, feestorganisatie:  
Arlette Heusdens 0475 49 09 71 016 63 13 80  
Monique Gentens 0477 31 97 79 
Monique Hubin 016 76 71 49       0472 39 62 30 
Annie Nijs 0474 85 47 40 
 

Samenspraak:   Firmin Pieck 0495 18 73 31 
  
 

Koffielokaal: UZ Gasthuisberg, auditorium Renaer, oranje pijl -1,  016 33 23 45 

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u 
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