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Beste Vrienden, lotgenoten,
We kregen heel wat positieve reacties op de nieuwe layout en het grotere formaat van onze
‘Samenspraak’. We gaan dus verder op de ingeslagen weg.
Ondertussen hebben al velen onder jullie ons nieuw koffielokaal gevonden. We zijn geen wachtzaal
meer, maar kom gerust langs na de raadpleging om een koffietje te drinken en een babbel te doen met
andere lotgenoten.
Ge vindt ons in auditorium Renaer. Halfweg tussen de inkomhall en de liften van POORT2 neemt ge de
lift naar -1, oranje pijl. En daar staat het goed aangeduid.
We zijn nu op vrijdag ook steeds aanwezig op verdieping +2 in de wachtruimte van de raadpleging
NKO. En het doet ons plezier dat we reeds velen hebben kunnen helpen bij het bestellen van
verzorgprodukten.
We hebben weer enkele succesvolle activiteiten achter de rug. Er was een recordopkomst op ons
lentefeest. De sfeer was optimaal, dank zij het muziekgroepje dat 200% meeviel. En ook dank zij de
lekkere en uitgebreide buffetten.
Op 4 mei was ons bestuur samen met lotgenoten te gast op de infodag van de liga te Gent. Niet alleen
het academisch gedeelte was interessant, ook de hele organisatie was in orde. En we waren verrast
door de schitterende verrassingsact die ons door KOTK aangeboden werd. Het was een hartelijk ‘dank
je wel’ aan alle vrijwilligers ter gelegenheid van 30 jaar KOTK. Het geeft ons moed om weer door te
gaan.
Op de volgende pagina’s krijgt ge nog heel wat info over die activiteiten en we danken natuurlijk zeker
onze diëtiste Eveline op NKO die beloofd heeft om in elk nummer een bijdrage te leveren. Haar
eerste tips vindt ge verder in dit nummer.
We wensen U veel leesgenot en zien mekaar terug op een volgende activiteit!
Het bestuur

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
 Dinsdag 18 juni 2019: Daguitstap, Vlaams parlement en Afrikaans museum Tervuren
 Donderdag 17 oktober 2019: Infonamiddag, NKO stelt zich voor
 Zaterdag 7 december 2019: Kerstfeest
 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!

Ondertussen ben ik op een leeftijd waarop ik gerust paaseieren kan verstoppen, een uurtje wacht
en dan geen idee meer heb waar ik ze verstopt heb….
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UZ Leuven wordt zelfhulpvriendelijk ziekenhuis
Zie foto op voorpagina.

Samen sterker in zorg
Aftrap van het project “zelfhulpvriendelijk UZ Leuven” op 23 april 2019
Op 23 april gaven UZ Leuven en Trefpunt Zelfhulp vzw de aftrap voor het project ‘zelfhulpvriendelijk
ziekenhuis’ in UZ Leuven. Het doel van het project is de samenwerking tussen het ziekenhuis en
patiëntenverenigingen te stimuleren. Daarom werd een intentieverklaring ondertekend en werd het
project toegelicht voor patiëntenverenigingen en ziekenhuis-medewerkers.
Patiëntenverenigingen willen graag met ziekenhuizen samenwerken om zich bekend te maken, nieuwe
leden aan te trekken of de ziekenhuizen beter te informeren over wat patiënten belangrijk vinden.
Ziekenhuizen willen op hun beurt patiëntenverenigingen betrekken bij de zorg die ze leveren. Ze willen
horen hoe die zorg nog beter kan en ze willen van ervaringen van patiënten leren en hun standpunt leren
kennen.

Patiëntenverenigingen in UZ Leuven
Met het project 'zelfhulpvriendelijk UZ Leuven' wil het ziekenhuis nieuwe partnerschappen met
patiëntenverenigingen aangaan en bestaande samenwerkingen verankeren. Die structurele samenwerking
is een bevestiging en een versterking van een lange traditie van samenwerking in UZ Leuven. Het
ziekenhuis steunt al jarenlang - soms decennia - initiatieven waarbij zorgprofessionals en
patiëntenverenigingen samenwerken aan een optimale zorg.

Een ‘timely event’ en scharniermoment
Meer dan 50 patiëntenverenigingen waren
vertegenwoordigd op de startbijeenkomst. Minstens
evenveel ziekenhuismedewerkers namen deel aan dit
event.
Mevr. Elke Lagae, pas aangesteld als het centraal
aanspreekpunt voor patiëntenverenigingen in het
ziekenhuis en hoofd sociale dienst UZ Leuven, gaf een
verhelderende inleiding en presenteerde het event.
Prof. dr. W. Robberecht, gedelegeerd bestuurder van
UZ Leuven benadrukte in zijn toespraak dat het om een ‘timely event ‘ ging, wat zoveel betekent als
‘belangrijk en opportuun’.
Hij haalde twee belangrijke redenen aan om in het project te stappen: (1) de interactie tussen
patiëntenverenigingen en ziekenhuismedewerkers heeft voor beide partijen baat bij structuur en
spelregels en (2) UZ Leuven zet op die manier in op het nog nauwer betrekken van patiënten bij het beleid.
Beluisteren waar ruimte is voor verbetering is zeker bij patiënten met chronische aandoeningen van
cruciaal belang.
Met hun specifieke expertise kunnen patiëntenverenigingen mee timmeren aan optimale zorg.
Prof. dr. K. Matthijs, voorzitter van Trefpunt Zelfhulp wees er op dat, als artsen van het grootste
universitair ziekenhuis zo warm pleiten voor samenwerking met patiëntenverenigingen en
lotgenotencontact, we duidelijk te maken hebben met een scharniermoment. Hij suggereerde ook om de
dubbele blindheid (bij verenigingen én professionelen) die er in het verleden soms was, achter zich te
laten. Informatie verstrekken, sociale steun bieden en belangenbehartiging organiseren zijn de drie
kerntaken die patiëntenorganisaties en zelfhulpgroepen opnemen.
Tijdens de avondspits sta ik dikwijls met een huilende baby in de pan te roeren
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Aandacht voor coping en empowerment wordt in de hoogtechnologische zorg van de toekomst
belangrijker dan ooit. Hij pleitte er ten slotte voor om de sociale en culturele gezondheidskloof permanent
onder de aandacht te houden.
Daarna volgde de officiële ondertekening van een
intentieverklaring tot samenwerking door prof. dr. Wim
Robberecht (gedelegeerd bestuurder UZ Leuven) en prof.
dr. Koen Matthijs (voorzitter Trefpunt Zelfhulp vzw)
Getuigenissen van drie verschillende
patiëntenverenigingen, nl. dhr. P. Vandorpe voor
patiënten met hart- en longtransplantatie, dhr. W. Stulens
voor levertransplantatie en dhr. H. Vos voor
laryngectomie samen met Prof. dr. A. Goeleven boden de
aanwezigen een authentieke inkijk in bestaande vormen
van samenwerking.
Hoe zijn de verenigingen ontstaan? Wat zijn hun
doelstellingen? Wat hebben ze te bieden voor patiënten,
hun naasten en voor ziekenhuismedewerkers? Waarom
investeren artsen en ziekenhuismedewerkers in de
samenwerking met verenigingen? Hoe kadert dat alles in
meer inspraak van de patiënt en patiëntgerichter werken
in het ziekenhuis?
Voor onze vereniging was de eer aan Eric
Deschoenmaeker, ons bestuurslid en patiëntenbezoeker
om onze werking voor te stellen. We bestaan inderdaad
reeds 44 jaar en zijn ontstaan op initiatief van artsen,
paramedisch personeel en patiënten.
Ook vandaag is er nog steeds een nauwe samenwerking.
Alles start met pre- en post-patiëntenbezoek. Nadien
organiseren we diverse activiteiten met als hoofddoel de
verschillende lotgenoten met mekaar in contact te
brengen en de belangenbehartiging.
De verdere samenwerking UZ Leuven en de
patiëntenverenigingen zal geformaliseerd worden via een
stappenplan. Ook voor onze vereniging zal dit uitgewerkt
worden. Het geheel wordt gecoördineerd door het
Trefpunt Zelfhulp waarvan wij reeds lange tijd lid van zijn.
We houden U zeker op de hoogte bij de volgende
afspraken.

UZ Leuven zal zich actief inspannen om:
I. patiëntenverenigingen de gepaste mogelijkheden en nodige infrastructuur te bieden om zichzelf, hun
werking in het ziekenhuis en lotgenotencontact bekend te maken;
II. patiënten en hun familieleden systematisch en persoonlijk te attenderen op de mogelijkheid om zich
tot een vereniging te wenden of van haar diensten gebruik te maken;
III. in het ziekenhuis, en indien nodig ook op bepaalde afdelingen, een ‘zelfhulpverantwoordelijke’ aan te
De omvang van een nijlpaard bewijst dat je door alleen maar groenten te eten ook niet afvalt
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duiden die als centraal aanspreekpunt voor de patiëntenverenigingen, de ziekenhuismedewerk(st)ers
en de artsen zal fungeren;
IV. de regelmatige informatie- en ervaringsuitwisseling tussen vertegenwoordigers van
patiëntenverenigingen en de ziekenhuismedewerk(st)ers en artsen te faciliteren en stimuleren;
V. vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen stelselmatig te betrekken bij de beoordeling en het
beleid van de zorgkwaliteit;
VI. patiëntenverenigingen te ondersteunen bij hun dagelijkse werking;
VII. de samenwerking tussen (afdelingen van) het ziekenhuis en specifieke patiëntenverenigingen te
formaliseren in concrete samenwerkingsovereenkomsten

Verslag van het lentefeest op 6 april 2019
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.
Wat er speciaal is dit maal? Verscheiden
personeelsleden van NKO zijn aanwezig. Het was een
beetje afwachten, maar ze zijn goed op tijd en zijn heel
snel geïntegreerd in de groep.
Normaal ontvangen wij de zorg op NKO, maar ditmaal
moeten wij zorgen dat er hen niets ontbreekt. Maar dat
lukt voortreffelijk in de loop van de namiddag.
We hebben vandaag een nieuwe muziekgroep, Duo La
Rosa. Ze vangen op een rustige manier aan, zodat
iedereen verder kan kennis maken en bijpraten.
Ook onze lotgenoot, René Van Gossum, speelt verschillende deuntjes op zijn
accordeon. Iedereen kan het appreciëren.
We bieden weer een aantal boeken aan van Prof. dr. Johan Swinnen, hoofd
van het kankeronderzoek. De opbrengst gaat volledig naar dit onderzoek.

Altijd weer die stress ’s morgens: tanden poetsen 2 min, douchen 5 min, ontbijten 2 min, aankleden 1 min,
facebook 45 min…
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Maar we zijn nog niet aan de warme buffetten of de
stemming is optimaal. Duo La Rosa brengt niet alleen
schlagers maar ook populaire klassieke stukken. De
polonaise wordt al vroeg ingezet.
En naar het einde toe gaan we naar een climax met diverse
area’s van bv Andrea Bocelli. Onze zanger heeft een
geoefende stem en brengt heel de zaal in vervoering. Zijn
Italiaanse roots zijn een basis van verschillende
succesnummers.
Tussendoor is er het uitgebreid desserten buffet.
Iedereen heeft wel een plaatsje over gelaten voor de vele
lekkere dingen die voorhanden zijn.
En het einduur is weer veel te vroeg gekomen.
Allen zijn dankbaar voor deze 4 uur amusement. Men heeft
weer zijn dagelijkse zorgen even kunnen opzij zetten.
Foto’s en film kunt ge op onze website bekijken:
www.gelaryngectomeerden.be

OPROEP:
We doen hierbij graag een oproep naar gelaryngectomeerden-vrijwilligers.
Wanneer U bereid bent om ons bestuur te versterken en om mee de activiteiten te organiseren geef dan
gerust een seintje.
Wenst U mee te werken aan het patiëntenbezoek dan geven we U graag uitleg hierover.
U vindt de nodige contactgegevens achteraan dit boekje en op onze website.

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

Bij de advocaat: Een klant gaat om advies te krijgen en vraagt de advocaat eerst: "Hoeveel geld vraagt u
eigenlijk?" De advocaat legt uit: "Het is 200 euro voor 3 vragen." De klant pikt in: "Is dat niet een beetje veel?"
Waarop de advocaat: "Jawel, eigenlijk wel. En wat is uw derde vraag?"
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ME I , EE N VERSLAG

De LVG, liga voor gelaryngectomeerden, is een samenwerkingsverband van alle zelfhulpgroepen
laryngectomie in Vlaanderen.
Zij organiseerde op 4 mei een 2e infodag in Gent in het Vormingscentrum Sint-Guislain. Alle
lotgenoten, familie, zorgverleners, waren welkom.
Vanuit de provincies zijn we met bussen naar hier gekomen, we
zijn met meer dan 180 aanwezigen.
We worden ontvangen met koffie en koek, want voor sommigen
was de dag al redelijk vroeg begonnen.
De verschillende onderdelen van de infodag worden aan mekaar
gepraat door Vera De Hert die dat net als 2 jaar geleden weer
zeer voortreffelijk deed.
We krijgen een welkomwoordje van Luc Delbruyere, voorzitter
van de vereniging Oost-Vlaanderen, die dus vandaag gastheer is.
Het is dr. Willem Verstraete, voorzitter van de liga, die het
openingswoord van het symposium houdt en een speciale dank
richt aan de organisatoren. Ook dank aan de Nederlandse
delegatie van hoofd/hals die vandaag aanwezig is. Een speciale
dank aan KOTK zonder wie dit symposium niet mogelijk zou zijn.
Maar ook dank aan Karel Peeters. Hij was lid van de Leuvense
vereniging en overleed het voorbije jaar. Hij schonk een legaat
aan de liga.
Prof. Dr. Dréderic Duprez gaat in op problemen na radiotherapie. We krijgen een uitleg over wat
radiotherapie met een mens doet, wat de nevenwerkingen zijn. Ook de evolutie van de technologie
wordt uiteengezet.
Prof. Dr. Gwen Van Nuffelen behandelt de slikproblemen na laryngectomie. Slikken is iets wat van
kindsaf automatisch gebeurt. Maar het is een samenwerking van verschillende mechanismes. En
wanneer hier iets misloopt kan het heel wat problemen veroorzaken, en kan remediering moeilijk zijn.
We krijgen ook nog een getuigenis van lotgenoot Paola, die getuigt over haar problemen na
schildklierkanker.
Het geheel wordt afgewisseld door het zangkoor ‘Different
Voices’ van onze Nederlandse collega’s.
Zij doen dit zeer voortreffelijk en wekken heel wat
bewondering bij de aanwezigen.
De middag lunch is een 3-gangenversie met keuze tussen vis en
vlees. De service in dit centrum is werkelijk optimaal.
En na de middag zijn er een 3-tal workshops. De
geïnteresseerde zwemmers gaan met de shuttle naar het
zwembad. Hier worden de technieken getoond hoe een gelaryngectomeerde toch kan zwemmen.

Je wordt pas oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart…
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In de workshop zingen krijgen we de basis technieken
ingeoefend om een geoefend zanger te worden. Het eindigt
hier heel gezellig met een zangstonde van wel- en nietgelaryngectomeerden. Vlaamse en Nederlandse schlagers…
In de workshop Partners legt psychologe Sarah Hauspie uit
‘kanker heb je niet alleen, hoe als partner omgaan met larynx
kanker.
En dan volgt de kers op de taart: een verrassingsact.
2 BV’s, Peter Van de Veire en Miguel Wiels verwelkomen ons in het auditorium en loodsen iedereen
mee naar buiten. Er volgt een 45’ durend concert met nog extra gasten Gunther Neefs en Gene
Thomas.
Zij zijn omringd door een achtergrond koor en de nodige
instrumenten.
Het is een wervelende show die iedereen in beweging brengt.
Onze infodag valt toevallig in de week waarin 30 jaar KOTK
gevierd wordt. We krijgen trouwens dagelijks een overzichtje
op TV.
Onze dank gaat natuurlijk naar Diane Mandelings van KOTK die
dit concert voor mekaar gekregen heeft en het geheel heeft
kunnen geheim houden zodat het verrassingseffect optimaal is.
Dit blijft nog de ganse terugreis nazinderen…
Alle dank aan KOTK waar wij ons graag als vrijwilliger blijven inzetten.

Getuigenis van een lotgenoot, Erwin Moreels
Ik was vroeger process- operator in een verbrandingsoven, ik was heel actief,
werkte er bv. in shiften.
We produceerden daar groene elektriciteit.
Maar Het begon allemaal begin 2016 met heesheid die steeds erger werd. Eerst
gingen we naar een lokaal ziekenhuis. Na meerdere bezoeken hield men het
steeds bij een keelontsteking. Uiteindelijk nam men ook een biopsie, maar
daaruit bleek dat er niets aan de hand was.
We legden een verband met verbouwingen in het bedrijf waar nog al wat stoffen
vrijkwamen.
Maar toen niemand anders last bleek te hebben zijn we toch naar UZ Leuven
getrokken. Bij de eerste raadpleging was er al sprake van een onderliggende kanker.
Tijdens de verschillende onderzoeken hadden we een heel moeilijke periode. De onzekerheid over wat er
aan de hand was, maakte het moeilijk en veroorzaakte veel angsten.
Maar vanaf november kregen we dan kordate maar duidelijke uitleg.
De operatie werd professioneel uitgevoerd op 1 december 2016 door een team van 4 NKO-chirurgen.
Ik lag van 7u30 op de operatietafel en kwam rond 21u30 in de recovery.
Niet alleen Marina, mijn echtgenote, had het moeilijk. Ik heb altijd een heel nauwe band gehad met onze
zoon Mattias, een twintiger die zelf al wat mee gemaakt had. Hij heeft het toen moeilijk gehad.
Ik las net dat ongeveer 12% van de Nederlandse vrouwen medicijnen neemt tegen psychische aandoeningen.
Daar schrok ik best van. Dat betekent namelijk dat 88% onbehandeld rondloopt.
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Hij vreesde dat ik voor goed stom ging blijven.
In februari 2017 volgden er dan nog 30 bestralingen. En dan ging de revalidatie geleidelijk zijn gang. Alles
verliep beter zowel het spreken als eten en drinken.
In heel die periode kreeg ik veel steun van Marina, mijn echtgenote.
Werken was geen optie meer. Ik was er ondertussen 65 en ben op 1 maart 2017 op rust gegaan.
Sedertdien is mijn activiteit heel beperkt geworden.
Ondertussen is er wel een verwikkeling gekomen. Bij het vervangen van de stemknop, werd mijn slokdarm
gekwetst. Dit gaf niet alleen pijn, maar ook het eten gaf moeilijkheden.
Men heeft nu een stent geplaatst. Die heeft veel pijn veroorzaakt. Maar het gaat geleidelijk beter. Alleen
tijdens de genezing mag ik nu 6 weken niet spreken.
Maar we leven op hoop dat het nadien weer allemaal beter zal lopen.
Getuigenis van Marina, echtgenote van Erwin
Hoe hebt ge gereageerd toen ge het nieuws van de operatie te horen kreeg?
Het was net of de grond onder mijn voeten wegebde en een klap in het
gezicht kreeg en zonder adem viel. De grootste klap komt maar als je terug
thuis bent van de raadpleging.
Wat ging er bij U om bij de voorbereiding en de operatie zelf?
In de voorbereiding hebben we kennis gemaakt met de zelfhulpgroep VGL en
lotgenoten. Eerst was het schrikken bij het aanzicht alleen al, maar ze hebben
ons doen inzien dat het verder leven perfect kon mits enkele beperkingen.
Tijdens de operatie zelf was ik in paniek omdat het zo lang duurde eer ik
nieuws kreeg van Dr. Meulemans. Het aanzicht was beangstigend.
Is uw leven veranderd na de operatie en het herstel?
Dat is volledig veranderd. Een sterke, zelfzekere en actieve echtgenoot heb ik plots moeten inruilen en de
herstelling is nog steeds gangbaar. Het is zeer hard zowel voor hem als voor gans het gezin.
Daarbij komt nog dat zijn karakter volledig is omgekeerd. Wat is daarmee gebeurd tijdens de operatie?
Erwin is soms onuitstaanbaar. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb deze vraag ook al eens aan de dokter gesteld maar ze kunnen me geen antwoord geven.
Nemen jullie de zaken anders op nu het moeilijkste achter de rug is?
Zeker weten je kan gewoon niet anders, je zit met resem beperkingen. Soms heeft hij niet veel zin meer
in het leven. Onlangs gaf hij te kennen had ik het geweten dan hoefde het niet meer voor mij.
En ik de uitbundige, goedlachse springeding, daar blijft ook niet veel meer over.
Vrienden, daar moet je niet meer op rekenen. Ze blijven gewoon weg, ze zijn nu bang of zijn wij een last
aan hun been, ik weet het niet.
Vergeleken met vroeger is Erwin nu snel heel moe, hij heeft weinig adem. Hij moet op tijd zijn rust hebben.
Maar misschien nemen we de draad in onze dansclub wel terug op. Zoals vroeger zal het niet meer lukken.
Maar we deden dit zo graag.
En met wat tragere dansen en veel pauzes kunnen we misschien terug wat conditie opbouwen…
Leraar: "Luister eens goed Erik, toen George Washington zo oud was als jij, was hij de eerste van de klas met
96%. Neem daar eens een voorbeeld aan."
Erik: "Ja meester, maar toen hij zo oud was als jij, was hij al twee jaar president van Amerika."
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Wat was de rol van de zelfhulpgroep tijdens heel die periode, en
hoe ziet ge dat in de toekomst?
We kunnen voor nog wat ambiance rekenen op vrienden van VGL
en zij hebben mij goed gesteund voor en na de operatie met wat
je kon verwachten en hoe het kan zijn na de ingreep.
En tijdens samenkomsten kan je met lotgenoten praten over ik
dit, jij dat, en een gepaste oplossing zoeken voor wat best bij je
past. Het zijn soms de zotste en simpelste oplossingen maar je
moet ze kennen en dat leer je in de zelfhulpgroep.

Frank zingt mee in het koor van gelaryngectomeerden
Frank Meeus is bestuurslid van onze vereniging
AALST: Gelezen in het Nieuwsblad
Een strottenhoofd hebben Guy, Dirk, Inge, Frank en Anne niet meer,
maar hun zin voor humor en amusement is er nog. Ze vormen het eerste
koor zonder stembanden in Vlaanderen.
“Begin maar eens met voorover te buigen en alles leeg te maken. We ademen
in terwijl we rechtstaan, houden dat even vast en ademen weer uit via
middenrifademhaling.”
Andries De Winter (41) dirigeert in een zaaltje binnen stadsbibliotheek en
Academie Utopia zijn koor nog voor er gezongen wordt. “Ge krijgt nen buik”,
merkt Inge op, wanneer De Winter vol overgave uitademt. “Een toogzweer”, zegt Frank op zijn beurt.
Al een paar maanden repeteren ze hier samen en er is duidelijk een vriendschapsband gegroeid. Wat
de vijf koorleden doorstonden, is allesbehalve evident: allen ondergingen laryngectomie, dat is een
operatie waarbij het strottenhoofd wordt verwijderd. Ademen gebeurt sindsdien via een opening in
hun hals. Door een ventieltje dicht te duwen, kunnen ze praten via hun slokdarm die de functie van de
stembanden overneemt.
Het koor heet toepasselijk OverStem Kanker omdat de operatie bij het merendeel van de patiënten
volgt na een kankerdiagnose. “Thomas Moors, een oud-zanger van Cantate Domino en een vriend van
mij die in Engeland woont, is in Londen gestart met Shout At Cancer om patiënten te helpen”, vertelt
De Winter, die zelf ook dirigent is bij Cantate Domino en leerkracht aan het Sint-Maarteninstituut.
“Ik heb daar een paar keer geholpen als vaste muzikant, en Thomas vroeg me of ik in Vlaanderen een
gelijkaardig koor wilde oprichten. Ik vind het een enorme verrijking om te zien hoe de link tussen
muziek, motoriek, uitspraak en ademhaling de mensen echt vooruithelpt.”
Op vrijdag 3 mei zal OverStem Kanker tien minuten zingen tijdens het jubelconcert van Cantate
Domino. “Het is eigenlijk creatief zijn met een ander instrument dan een stem”, zegt De Winter. “Ze
hebben iets anders dan een stem, dus ze maken ook een ander soort muziek. De controle van de toon
is voor deze mensen onmogelijk: stembanden zijn daarvoor gemaakt, maar een slokdarm of dikke darm
kunnen dat niet. Het zingen zelf door het ritmisch uitspreken van woorden, hoewel je soms - bij Inge
Baziel staat met zijn frietkot rechtover de bank. De zaken gaan goed en hij verdient er een schone euro aan.
Hector, zijn vriend die altijd geld te kort heeft, vraagt hem om 50 euro te lenen. 'Het is niet dat ik niet wil,
Hector, maar ik mag niet want ik heb een overeenkomst met de bank van hier rechtover.
Ik mag geen geld lenen, en zij mogen geen friet verkopen.'
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bijvoorbeeld - flarden kunt horen van iets wat op melodieën begint te lijken. Door te fluiten
bijvoorbeeld, kunnen ze wel tonen maken.
Componist Maarten Van Ingelgem heeft speciaal voor het concert een werk geschreven dat ze zullen
brengen.”
Koorlid en Aalstenaar Guy Vandaele (69), die zes jaar geleden laryngectomie onderging, waarbij een
deel van zijn dikke darm in de plaats van de slokdarm
werd geplaatst, was ooit zelf bij Cantate Domino. “Van
1960 tot 1963 maakte ik deel uit van de eerste generatie,
onder Michaël Ghijs”, vertelt Vandaele. “Ik heb nadien
niet meer gezongen, enkel bij scouts Kroffel aan het
kampvuur. Het spreken gaat bij momenten vlot, maar soms
komt er ineens niks meer door. We zullen niet hetzelfde
klinken als Cantate Domino, maar ik kijk wel echt naar het
optreden uit”, zegt hij met een lach.
Al een paar maanden repeteren de leden van OverStem Kanker samen: “Ze hebben iets anders
dan een stem, dus ze maken ook een ander soort muziek.”

Aangeboden aan wie (tijdelijk) zonder stem is…
Eén minuut stilte kan lang duren, één dag zwijgen kan echter deugd doen en drie dagen ook, daarna
begint het te wegen. Een maand is zwaar en daarna wordt het nog zwaarder… maar in afwachting van
een oplossing zijt ge er altijd zelf nog, om uzelf te steunen en er bovenop te houden.
Voor wie in dat geval is, dit gedicht, een soort hometrainer voor wie niet naar buiten kan:
Spreken gaat nog
ik kan nog babbelen tegen mezelf
zelfs meer dan het mij lief kan zijn
willen of niet maar als ik tegen mij begin
wie houdt ik of mij dan tegen

thuis of in de auto
in bed of bij de wasbak
in keuken of in tuin
ik en mij zijn er altijd bij

waarover het ook gaat
het overkomt ik
het overkomt mij
het onderwerp is altijd vrij

het kan storen het kan bekoren
het kan mee- of tegenvallen
maar nooit kan ik zwijgen tegen mij
en mij nooit tegen ik

over gezondheid kan het gaan
over herfst of hopen op
plezante dromen of ook
over geloof geloof ik/mij

geen gedachten zonder woorden
alleen wat verwoord kan zijn is
woorden blijven bestaan
zelfs in de heilige stilte

Paul D’havé

Ook zonder stem moet men stemmen!

De onderwijzer vraagt: "Hoe noem je iemand die maar praat en praat terwijl niemand luistert?" Een leerling
antwoordt: "Een leerkracht, natuurlijk!"
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO en
geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

Gezond eten na een totale laryngectomie
Wanneer er geen voedingsproblemen zijn, kan je na een totale laryngectomie je gezonde eetpatroon snel
terug oppikken.
Maar gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen veel tegenstrijdige berichten. Daarom
verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding.
De nieuwe voedingsdriehoek helpt ons om een
evenwichtige, duurzame en gezonde keuze te maken.
De voedingsmiddelen zijn verdeeld in 5 zones.
Helemaal bovenaan staat ‘water’. Daaronder is de
voedingsdriehoek zelf onderverdeeld in drie zones:
donkergroen, lichtgroen en oranje. Naast de
voedingsdriehoek bevindt zich een rode groep, de
restgroep.
Donkergroen zijn de producten van plantaardige
oorsprong, met een gunstig effect op de gezondheid:
groenten, fruit, volle granen en aardappelen, maar ook
peulvruchten, noten en zaden, plantaardige oliën.
Lichtgroen zijn de voedingsmiddelen van dierlijke
oorsprong met een gunstig, neutraal of onvoldoende bewezen effect op de gezondheid: vis, yoghurt, melk,
kaas, gevogelte en eieren.
Oranje zijn de voedingsmiddelen van dierlijke of plantaardige oorsprong die mogelijk een ongunstig effect
hebben op de gezondheid: rood vlees, boter, kokos- en palmolie. Deze producten bevatten wel nog enkele
nuttige voedingsstoffen, bijv. ijzer in rood vlees, vetoplosbare vitaminen in boter.
De rode restgroep bevat sterk bewerkte producten waaraan heel wat suiker, vet en/of zout is toegevoegd.
Ze kunnen van dierlijke of plantaardige oorsprong zijn: bereide vleeswaren, frisdrank, alcohol, snoep,
gebak, snacks en fastfood.
Producten uit de grijze zone zijn producten die afgeleid zijn van de basisproducten in de voedingsdriehoek
bvb. gesuikerde melkproducten, gezouten noten, fruitsap en wit brood). Deze worden niet visueel
weergegeven en genieten niet de voorkeur, maar bevatten toch nog een zekere voedingswaarde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 tips voor een gezonde voeding
Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd: groenten, fruit, volle granen, peulvruchten.
Beperk je inname van dierlijke producten. Wissel af tussen vis, rood vlees, gevogelte en plantaardige
eiwitbronnen zoals peulvruchten of tofu.
Drink vooral water.
Kies zo weinig mogelijk voor ultrabewerkte producten: Snoep, koekjes, chips, frisdrank, wijn en bier.
Varieer en zoek alternatieven voor minder gezonde keuzes.
Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen.
Eet bewust en met mate.
Pas je omgeving aan. Richt je omgeving in zodat de gezonde keuze voor de hand ligt en de ongezonde
moeilijker wordt.
Werk stapsgewijs.
Maar vooral: geniet van wat je eet.
Het is vrijdag en een blondje doet alles verkeerd op het werk. Zegt de baas: "Je hoeft maandag niet meer te
komen." Waarop het blondje antwoordt: "Oké, tot dinsdag!"
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Wist je datje
145 g frietjes leveren evenveel
kilocalorieën als 426 g gekookte
aardappelen

Graag meer weten? https://www.gezondleven.be
Lees deze ‘Samenspraak’ op onze website www.gelaryngectomeerden.be, en daar kan U alles in kleuren
terug vinden.
N OODOPROE PE N V OOR DOV E N , SL E C HTHORE N DE N EN M E N SE N M E T E EN SPRA A KB E PE RKI N G
In ons vorige nummer hadden we het over de app 112, maar wat doet men als men geen smartphone
heeft?
Heb je geen smartphone, dan kan je de noodcentrales
nog steeds bereiken via SMS. Deze dienst is gratis en
gereserveerd voor doven, slechthorenden en mensen
met een spraakbeperking. Het is niet mogelijk om
berichtjes te sturen naar de traditionele noodnummers
112 en 101, maar wel naar specifieke nummers die enkel
door doven, slechthorenden of mensen met een
spraakbeperking kunnen opgevraagd worden via e-mail
of SMS.
Hoe werkt het?
Stuur ‘CONTACT’ :
Via email naar sms@ibz.fgov.be Of via SMS naar 8842
U ontvangt dan 2 specifieke nummers. Een nummer voor politiehulp (8101) en een nummer voor medische hulp en
de brandweer (8112).

Opgelet:
Als je de specifieke nummers opvraagt via SMS of e-mail, verklaar je daarmee op erewoord dat je zelf
de noodcentrales niet via een spraakoproep kunt contacteren.
Je moet een Belgische SIM-kaart hebben om gebruik te maken van de SMS-dienst.
Er is 1 nummer voor brandweer en ambulance en 1 nummer voor politie. Om geen tijd verloren te laten
gaan, raden we je aan om het nummer voor politie te gebruiken als je enkel politiehulp nodig hebt. In de
andere gevallen, vorm je het nummer voor brandweer en ambulance.
Zolang je doof of slechthorend bent, of je een spraakbeperking hebt, mag je met eender welke GSM of
GSM-nummer een SMS sturen naar de noodnummers.
De noodcentrales kunnen geen MMS ontvangen.
Heb je vragen of heb je recent een nood-SMS gestuurd ? Stuur dan je vragen, ervaringen of opmerkingen
naar feedbacksms@ibz.fgov.be.
Test de noodnummers niet. Mensen die SMS gebruiken "om een grap uit te halen" riskeren gerechtelijk
vervolgd te worden.
Meer info vindt U op: https://www.sos112.be/nl/voor-doven
Zegt een blondje: "Dokter, ik heb een bril nodig." Antwoordt hij: "Dat denk ik ook, mevrouw. U staat hier
namelijk in de frituur."
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Nieuws van het Vlaams Patiëntenplatform
Nieuwe QR-code op geneesmiddelen.
Op 9 februari startte een Europese richtlijn die een extra beveiliging van
alle geneesmiddelenverpakkingen invoert. Het is de bedoeling om zo de
strijd tegen
vervalste geneesmiddelen op de Europese markt aan te gaan.
Iedere geneesmiddelenverpakking, die voorgeschreven wordt en terugbetaalbaar is, krijgt een nieuwe,
unieke QR-code. Als je medicatie krijgt in een apotheek of ziekenhuis wordt die code gescand om de
echtheid ervan te garanderen. De verpakkingen zullen ook verzegeld zijn.

10 actiepunten om vrijwilligerswerk en solidariteit te versterken
Voor vzw’s als Kom op tegen Kanker is
de inzet van vrijwilligers van onschatbare
waarde. Ze vormen mee het kloppend
hart en de sterke schouders onder onze
organisatie. Samen verzetten ze bergen.
Als ode aan zijn vrijwilligers organiseerde Kom op tegen Kanker vandaag een seminarie. Hiermee wilden
we tonen dat we hun inzet niet vanzelfsprekend vinden.
Op het seminarie belichtten we de rol van solidariteit en de uitdagingen die op tafel liggen. Hoe kan een
sterk beleid leiden tot een meer solidaire samenleving en vrijwilligerswerk nog doen groeien en bloeien?
Kom op tegen Kanker ziet tien concreteactiepunten voor overheid en organisaties om een sterker
vrijwilligersbeleid te voeren.
10 actiepunten: zo kan het beter
1 Behoud een minister voor Vrijwilligerswerk en versterk
het gecoördineerd beleid rond vrijwilligers nog meer.
2 Ontwikkel een beleid voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk,
die variëren in duur, regelmaat en intensiteit.
3 Voer een overheidscampagne om meer mensen aan het 'vrijwilligen'
te krijgen en zet in op de vacaturedatabank.
4 Beschouw vrijwilligers niet als een vervanging, maar wel als een
verrijking van de professionele zorg.
5 Organiseer opleidingen voor vrijwilligers en voor professionals
om met vrijwilligers samen te werken.
6 Werk de sociale ongelijkheid in vrijwilligerswerk weg.
7 Waardeer de vrijwilliger, met woorden én daden, bijvoorbeeld door
een vrijwilligerspaspoort uit te reiken.
8 Hou vrijwilligerswerk zuiver, bescherm de vrijwilliger.
9 Investeer in onderzoek om vrijwilligerswerk te optimaliseren.
10 Werk beperkingen op vlak van wetgeving, statuten en administratie weg.

Een vrouw is aan het wachten om geopereerd te worden. Wanneer ze de chirurg ziet, zegt ze: "Dokter, ik ben zo
bang!" Chirurg: "Dat is niet nodig, mevrouwtje, ik heb deze operatie al meer dan veertig maal uitgevoerd." Zegt
de vrouw: "Dan ben ik gerustgesteld, dokter." Chirurg: "Ik ook, de operatie moet toch één keer slagen hé."
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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:
AVG: gelaryngectomeerden Antwerpen:
Gelaryngectomeerden West-Vlaanderen:
Gelaryngectomeerden Oost-Vlaanderen:
LZVG: Gelaryngectomeerden Limburg:
NSvG, onze Nederlandse vrienden:
Stichting tegen kanker:
Kankerlijn, vragen over kanker:
Trefpunt Zelfhulp
Univ. ziekenhuizen Leuven:
Stichting Diagnose Kanker:
Atos Medical bvba:
T-STOMA:

www.gelaryngectomeerden.be
www.laryngectomie-tracheotomie.be
www.stemband.be
www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be
www.lzvg.be
http://pvhh.nl/

www.kanker.be
www.kankerlijn.be
www.zelfhulp.be
www.uzleuven.be
www.diagnose-kanker.nl
www.atosmedical.be
www.t-stoma.be

Wij zijn er voor jullie…
Voorzitter: Hubert Vos
Secretaris: Firmin Pieck
Penningmeester:
Bestuursleden: Chris Pierre
Frank Meeus

0472 79 19 94
0495 18 73 31
016 63 11 43
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
Monique Gentens
0477 31 97 79
Monique Hubin
016 76 71 49
Annie Nijs
0474 85 47 40
Samenspraak:

Firmin Pieck

016 63 13 80
0472 39 62 30
0495 18 73 31

Koffielokaal: UZ Gasthuisberg, auditorium Renaer, POORT1, oranje straat -1,
Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
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