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8 glazen water op een dag lijkt bijna onmogelijk te zijn 

Terwijl 8 glazen wijn er binnen 2 uur  moeiteloos in gaan!   2 

 

Beste Vrienden, lotgenoten, 

 

We zijn weer tevreden dat we U een nieuw nummer van ‘Samenspraak’ mogen voorleggen. 

Ge vindt er al onmiddellijk het verslag van de daguitstap in terug. Het was leerrijk en aangenaam 

tegelijkertijd. 

Verder in het nummer vindt ge ook een gesprek terug met onze ‘peter’, Prof.dr.Delaere. We danken 

hem dat hij toch wel tijd wilde maken voor deze interessante bijdrage. 

Eveline, de NKO-diëtiste, heeft weer voor een bijdrage gezorgd, aangepast aan deze warme tijden. 

En U vindt er ook een nieuwe bijdrage in van Dr.  Jeroen Meulemans. Hij heeft beloofd om ons 

regelmatig een bijdrage te leveren met medische achtergrond.  

Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk! 

 

En in deze warme tijd met hitterecords en lange droogtetijden is 

ons blaadje er ook geel van gekleurd, zoals de natuur. Maar die 

records bezorgen onze gelaryngectomeerden nog meer overlast. 

Er is maar één goede raad: houd het rustig en neem op tijd een 

lekker drankje. Het is nu éénmaal vakantietijd, ook voor ons. 

 

We hebben ook een lezershoekje voorzien en zouden graag hebben dat ge reageert op één van onze 

teksten. Dat mag allerlei zijn, maar we hebben ook graag feedback om ons verder te verbeteren. 

 

En we willen U graag ontmoeten! Kom gerust eens op 

vrijdagvoormiddag tot in ons koffielokaal. Ge vindt ons in 

auditorium Renaer. Halfweg tussen de inkomhall en de liften van 

POORT2 neemt ge de lift naar -1, oranje pijl POORT1. En daar 

staat het goed aangeduid. 

Daar kunnen we eens rustig bijpraten, weg van de drukte van het 

ziekenhuis. 

 

Het bestuur 

 

 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 
 

 Donderdag 17 oktober 2019: Infonamiddag,  
NKO stelt zich voor, STK kennismaking met Stichting Tegen Kanker 
 

 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! 



 

Bier maakt mooi… 

Daarom hebben mannen geen make-up nodig   3 

VERSLAG VAN DE DAGUITSTAP OP DINSDAG 18  JUNI 2019 

Zie foto op voorpagina. 
 

Onze jaarlijkse daguitstap gaat naar het Vlaams 

Parlement in Brussel en naar het Afrika museum van 

Tervuren. 

Zoals steeds organiseren we activiteiten om onze 

lotgenoten met mekaar in contact te brengen. Zo kunnen 

ze weer eens bijpraten en ideeën uitwisselen. Het is 

bovendien een dagje afwisseling uit de dagelijkse sleur.  

En we proberen het altijd interessant te maken, en het 

moet ook plezierig blijven… 

 

We voorzien telkens een gids, wat zeker een meerwaarde is van onze 

groepsreis. 

We zorgen dan ook voor een comfortabele bus. Het is weer Violettacars die 

ons veilig door Brussel loodst en tevens veilig naar huis brengt. 

Dit jaar wordt deze activiteit georganiseerd met de steun van de Stichting  

tegen Kanker. Dank zij hen kunnen onze lotgenoten en partner mee aan een 

zeer voordelige prijs. 

 

We zijn met 27 en komen zeer goed op tijd aan bij het Vlaams Parlement. Dit 

is een open huis en daarom is iedereen welkom. En met een volledige 

namenlijst kunnen we starten zonder te veel formaliteiten. 

We worden opgewacht door een zeer bekwame gids, Johan Torfs, die ons 

verder loodst doorheen de verschillende gebouwen en 

zalen. 

 

In de gebouwen zijn vele kunstwerken aanwezig, waarover 

telkens de nodige achtergrond wordt toegelicht.  

En we hebben net parlementsverkiezingen achter de rug 

en het wil toch wel lukken dat op deze dag alle nieuwe 

parlementsleden hun eed zullen afleggen. Men is in volle 

voorbereiding en natuurlijk ontmoeten we hier en daar 

reeds enkele bekende gezichten. 

 

Onze gids licht het reilen en zeilen toe in de vele zalen. 

Hij geeft ons ook wel een lesje in democratie, hoe 

belangrijk het wel is dat wij op een democratische manier 

kunnen stemmen.  

Na 1,5 uur genieten we na met een lekkere frisdrank 

aangeboden door het huis. 

 

En dan is het tijd voor ons middagmaal. Chauffeur Michel 

brengt ons vlot naar de basiliek van Koekelberg. En onder 

de basiliek ontdekken we de taverne ‘Le Basilique’. 



 

Vakantie is die veel te dure periode die we jaarlijks nodig blijken te hebben 

Om er achter te komen dat we het thuis nog niet zo slecht hebben…  5 

Een lekkere 3-gangen maaltijd wordt geserveerd. Alles verloopt vlot en we kunnen weer tijdig naar 

onze bus. We hebben nog voldoende tijd voor site seeing doorheen de hoofdstad. Chauffeur  Michel 

rijdt dwars door Brussel en weet toch wel op elke hoek een stukje beschrijving of geschiedenis mee 

te geven. 

Net op tijd komen we in het Afrika museum toe. We splitsen ons in 2 groepen met elk een gids en zo 

starten we onze rondleiding. We krijgen professionele oortjes toegewezen en zo horen we onze gids 

luid en duidelijk. En zo hebben we heel wat 

bewegingsruimte over…. 

 

 

Het verhaal van het Afrika Museum begint bij 

de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. Op 

aansturen van koning Leopold II werd het koloniale luik van 

de tentoonstelling ondergebracht in het Koloniënpaleis in 

Tervuren. 

 

Leopold II overleed nog voor de werken voltooid waren. 

Het was zijn opvolger, Albert I, die het museum op 30 

april 1910 plechtig opende. 

Het gebouw bood toen alle moderne comfort en was een 

onmiskenbaar architecturaal huzarenstukje. 

 

Na de Congolese onafhankelijkheid kreeg het museum de 

naam Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en werd het 

onderzoeksdomein uitgebreid. Ook vandaag nog besteedt 

het Afrika Museum twee derde van zijn budget en 

personeel aan wetenschappelijk onderzoek. 

 

Vóór de renovatie was de permanente 

tentoonstelling enigszins achterhaald en werd 

het koloniale beeld amper vanuit kritische hoek belicht. 

Het was met andere woorden hoog tijd voor een nieuwe 

invulling. Ook het gebouw en zijn voorzieningen uit 1910 

speelden niet langer in op de behoeften van een modern 

museum. 

 

De grootste uitdaging in het renovatieproject bestond erin 

een beeld te schetsen van het hedendaagse, ontvoogde Afrika in een museumgebouw met een koloniaal 

verleden.  

Het beschermde gebouw werd gerenoveerd en gerestaureerd met respect voor de originele, eind 19e-

eeuwse bouwplannen, maar werd uitgerust met de modernste technieken. 

Via het nieuwe onthaalpaviljoen – met balie, shop, restaurant, picknickruimte voor kinderen en 

vestiaires – hebben we toegang tot het museum. 

Via de nieuwe ondergrondse galerij komen we in de kelders van het oude gebouw terecht, om 

vervolgens de centrale permanente tentoonstelling op de benedenverdieping te ontdekken.  

Onze gidsen loodsen ons door de verschillende zalen en geven heel uitgebreide toelichting. 

En na een rondgang van 1,5 uur hebben we recht op een verfrissing. Want onze daguitstap heeft ook 

een abonnement op schitterend ‘zomerweer’.



 

Een vrouw klaagt gepikeerd tegen haar man: "Elke ochtend als de buurman naar zijn werk vertrekt, kust hij zijn 

vrouw hartstochtelijk. Waarom doe jij dat nooit?" Waarop de man antwoordt: "Waarom zou ik dat doen? … Ik 

ken dat mens amper."  6 

Bij een lekker pint in het restaurant kunnen we terug kijken naar deze 

interessante dag en maken we weer afspraken voor een volgende activiteit. 

 

Deze dag werd mogelijk gemaakt dank zij de steun van de ‘Stichting tegen 

kanker’ 

 

Benieuwd naar al de foto’s?  

U vindt ze op onze website www.gelaryngectomeerden.be op de pagina ‘foto’s’ 

 

 

WERELDDAG HOOFD/HALS OP VRIJDAG 26 JULI 2019 

Zoals elk jaar ging einde juli de werelddag hoofd/hals door. Ook UZ Leuven deed mee en onze 
zelfhulpgroep had ook een stand in de wachtruimte van de raadpleging NKO 
 
Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor deze specifieke problematiek. Het gaat toch 
over een ver verspreide en zeer frequente aandoening zowel bij mannen als vrouwen. Het is dus zeker 
zinvol om de alertheid voor alarmsignalen aan te scherpen, artsen en patiënten aan te sporen tijdig 
screenings uit te voeren en vooral ook aan preventie te werken. 
 
We waren met 3 standen aanwezig, naast onze stand van de zelfhulpgroep was er ook aandacht voor 
mondverzorging en de diëtiste zorgde voor een gepaste drankje dat in deze tijd succes had.  
 

 
 

Wenst U onze ‘Samenspraak’ met alle foto’s in kleur te lezen? 

 

Ga naar onze website www.gelaryngectomeerden.be en selecteer de pagina ‘documentatie’. 

U vindt er trouwens ook de vorige 10 nummers terug. 

 

En op de pagina ‘foto’s’ vindt U nog veel meer foto’s van al onze activiteiten. 

Veel plezier! 

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


 

En de rechter vraagt aan de verdachte: "Hoe kunt u bewijzen dat u niet te snel reed?" "Edelachtbare," 

antwoordt de man, "ik was op weg naar mijn schoonmoeder!"   7  

GESPREK MET  PROF.  DR.  P IERRE DELAERE,   
NKO-ARTS,  GELAATS- EN HALSCHIRURG  

Volg hier ons gesprek met Prof Delaere, een gesprek waar we al lang naar uitkeken. 

 Onze oudste lotgenoten waren reeds  bij U in behandeling. Hoelang zijt ge 
reeds actief in NKO van UZ Leuven? 
In 1989 was ik klaar met mijn opleiding als NKO arts. Na 1 jaar bijkomende 
opleiding in Leuven en 1 jaar buitenland (Glasgow, Amsterdam) ben ik 
toegetreden tot de staf NKO met als aandachtgebied de hoofd- en 
halsheelkunde. Met 30 jaar dienst behoor ik momenteel tot de ‘oudere garde’.  
 

 Welke opleiding en stages hebt ge dan voordien allemaal doorlopen? 
Van 1977 tot 1982 volgde ik mijn  opleiding tot tandarts, nadien van 1980 tot 
1985 voltooide ik de  opleiding tot arts. 
Van 1985 tot 1989 specialiseerde ik mij tot NKO arts.  
En dan volgde ik nog 2 bijkomende specialisaties: Van 1989 tot 1990 een  
bijkomende opleiding hoofd-halsheelkunde in UZ Leuven. 
En van 1990 tot 1991 een bijkomende opleiding hoofd-halsheelkunde in 
Glasgow en  Amsterdam 
 

 Hebt ge ook een voorbeeld gehad op NKO? 
Ik ben door verschillende proffen beïnvloed geworden.  
In UZ Leuven was dat F.  Ostyn , E. Fossion en W. Boeckx. 
In het buitenland was dat D. Soutar in Glasgow.  
 

 Ge hebt in uw loopbaan wel heel veel speciale problemen opgelost? Kunt ge daar enkele voorbeelden 
van geven, bv welke waren de moeilijkste? 
Ik heb me in mijn loopbaan ook toegelegd op herstel van gedeeltelijke larynx en luchtpijpdefecten wat 
zeker tot de moeilijke operaties gerekend kan worden. Daarnaast zijn de moeilijkste operaties bij patiënten 
diegenen die reeds vroeger behandeld werden op de hals door radiochemotherapie of reeds vroegere 
operaties hebben ondergaan.  
 

 We hebben U gezien op ‘Topdokters’. Men is U wel een hele tijd gevolgd. Was dat niet belastend in 
combinatie met het werk? 
De mensen van Woestijnvis waren aangenaam om mee samen te werken. De extra belasting viel wel mee. 
Ik heb dit aangenomen omdat ik wilde dat het tracheatransplantatie gebeuren wat aandacht kon 
gebruiken. Ik zou het niet opnieuw doen omdat het programma teveel persoonsgebonden is.  
Ik ben even veel of even weinig ‘topdokter’ als al mijn collega’s. Wat ze beter zouden doen is een ‘medisch 
topteam’ belichten. Alleen ben je zeer klein; pas in teamverband kan je presteren.  
 
Ik ben gelukkig om te kunnen functioneren in dergelijk topteam: mijn collega’s NKO, stafleden UZ Leuven, 
assistenten, paramedici, verpleegkundigen, …. 
 

 U staat bekend voor uw haarfijne diagnose bij de patiënten. Ook bij ‘moeilijke gevallen’ zoekt U steeds 
naar een juiste oplossing. 
Ik neem aan dat dit door de jarenlange ervaring opgebouwd is. Maar anderzijds heeft U toch het nodige 
‘fingerspitzengefühl’. Dat moet meer dan ervaring zijn. Ook talenten, motivatie zijn hier belangrijk. Hoe 
ziet U dat? 
De basis voor alles is de goede opleiding en de professionele leermeesters. 



 

Katrien tegen Jonas: "Moeten jullie ook altijd bidden voor het eten?"  

Jonas: "Nee, mijn moeder kan goed koken."   8  

 We blijven bij door de ervaring en ook  door congressen.  
En verder moet ik weer de competente medewerkers en collega’s benadrukken.  
 

 We weten ook dat U heel gedetailleerde tekeningen maakt over de verschillende 
problemen. Geeft U zelf ook opleiding aan collega’s, stagiairs? 
We hebben inderdaad een rol als opleider voor assistenten NKO. Daarnaast probeer 
ik mijn onderzoekswerk aan collega’s kenbaar te maken door middel van publicaties 
en medische boeken. De tekeningen die ik produceer samen met een medisch 
tekenaar gebruik ik om de publicaties en boeken te illustreren.  
 

 Doet U ook diagnoses en ingrepen in andere ziekenhuizen? Ook in het buitenland? 
Heel sporadisch. Om de 2 maanden doe ik de ingrepen mee in een 
netwerkziekenhuis van UZ Leuven. Heel uitzonderlijk in het buitenland als ze mijn 
assistentie vragen bij herstelingrepen van larynx of trachea.  
 

 Elke ingreep brengt toch wel  stress mee. Hoe gaat U daarmee om?  Ondergaat het thuisfront dat ook? 
Of kan U het toch op tijd ‘loslaten’? 
Door de jarenlange ervaring is de stress gerelateerd aan een operatie miniem. Het thuisfront wordt er 
zeker niet mee geconfronteerd.  
 

 De medische techniek evolueert snel. We hebben al foto’s gezien van robotisering, en andere 
technieken. Hoe staat U tegenover de toekomst? Is er voor alles een oplossing? 
De nieuwe evoluties die ik heb gezien, liggen inderdaad vooral op het technologische vlak. De laser, robot, 
nauwkeuriger bestraaltechnieken. Deze technieken leiden meestal naar minder invasieve 
behandelmethodes. Ik juich dat zeker toe omdat dit meestal ook gepaard gaat met minder neveneffecten 
voor de patiënt.   
Brengt dit voor alles een oplossing? Zeker niet. Het zijn technische innovaties maar geen mirakelmiddelen. 
Een totale laryngectomie zal in bepaalde gevallen noodzakelijk blijven. Sommige geavanceerde tumoren 
zullen onbehandelbaar blijven.  
 

 En wat betreft uw eigen toekomst. Hoe ziet ge dat verder evolueren? 
Ik heb nog een 6-tal jaren vooraleer ik emeritus wordt. Door het feit dat ik binnen de hoofd- halsheelkunde 
omringd ben door 2 schitterende collega’s, Prof Vander Poorten en Dr. Meulemans kan ik nu doen wat ik 
graag doe.  
Na een goede opleiding moet je in de beginjaren als staflid 
zoveel als mogelijk aan de weg timmeren. Vanaf je veertigste 
moet je zorgen voor het doorgeven van de kennis aan jongere 
collega’s. Vanaf je zestigste moet je proberen om vooral die 
zaken te doen die je graag doet.  
 

 U bent ‘peter’ van onze zelfhulpgroep. U bent dus erg 
voorstander van onze werking. Wat zijn volgens U onze  
sterkste punten tegenover de lotgenoten? 
Ik heb veel respect voor jullie werking en ben zeer dankbaar dat 
jullie dit willen doen. Ongetwijfeld is dit een onmisbare schakel in de behandeling en opvolging van 
lotgenoten na laryngectomie. Dat de continuïteit sinds de stichting van de zelfhulpgroep verzekerd is 
getuigt van nut en de waarde van de zelfhulpgroep. Indien nodig zal ik steeds ijveren voor de 
instandhouding van de zelfhulpgroep.  
 
 



 

Ik heb mijn vloer besteld via internet. ... Dubbelklik-laminaat.   9 

 

Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO en 

geeft regelmatig voedingstips voor 

gelaryngectomeerden 
 

 

Als eten moeilijker is… Hou het hoofd koel met volgende recepten. 

 
Weinig mensen hebben met tropisch weer trek in eten, zeker niet in een warme maaltijd. Nochtans blijft 
het bij hoge temperaturen belangrijk om voldoende en volwaardig te eten.  
 

Enkele tips: 

 Tracht op regelmatige tijdstippen te eten. 

 Kies voor frisse gerechten zoals maaltijdsalades, gazpacho, fruitsalades of koude melkproducten. 
 

Gazpacho van tomaat (recept voor 4 personen) 
 
1 paprika  
0.5e komkommer 
1 teentje look 
0.5e ui 
4 tomaten 
Snuifje zwarte peper 
Snuifje selderijzout 
Enkele blaadjes basilicum 
1 eetlepel rode wijnazijn 
Olijfolie  
 
Schil de komkommer, snij in de lengte doormidden en verwijder de zaadjes. Snij in stukken.  
Snij de paprika en de tomaten in stukjes. Snipper de ui fijn. Doe samen met de look, basilicum, 
selderbladeren, rode wijnazijn en olijfolie in de blender. Mix tot een gladde soep. Kruid met selderijzout en 
peper. Passeer door de zeef en koel een uurtje in de frigo alvorens te serveren. Je kan de gazpacho verder 
afwerken met blokjes tomaat en komkommer, broodkorstjes, parmezaan schilfers of verbrokkelde 
geitenkaas. 

 

 Drink ten minste anderhalve liter, bij voorkeur water. Drink regelmatig tussendoor. Beperk 
alcoholbevattende en suikerrijke dranken. Je kan water afwisselen met een zelfgemaakte limonade, ijsthee 
of mocktail. 

 
Sprankelende mocktail met gember en peer (voor 4 mocktails) 
170 ml (vers) perensap (van de meest smaakvolle peren die je vindt, bv. Doyenne) 
170 g honing 
2/3 el sap van verse citroen 
30 g suiker 
2 takjes verse rozemarijn (+/- 10 cm per takje) 
2,5 cm verse gemberwortel, gepeld en in fijne stukjes gesneden 
Snuifje geraspte nootmuskaat 
IJsblokjes 
Spuitwater 
1 Peer (versiering)



 

Een man komt bij de apotheek en vraagt de apotheker om iets tegen de hik. De apotheker buigt voorover over 

de toonbank, en slaat de man keihard in het gezicht.  "Waar was dat verdorie voor nodig?" roept de man 

verbijsterd.  "Wel, je hebt nu toch geen hik meer, of wel soms?" vraagt de apotheker.  Zegt de man:  "Nee, 

stomme idioot! Maar mijn vrouw in de auto nog wel!!"   10 

Doe het perensap, het citroensap, de honing, de 
suiker, 1 takje rozemarijn, de gemberstukjes en 
nootmuskaat in een steelpannetje en roer alles door 
elkaar op een middelhoog vuur. Breng aan de kook 
en verminder dan meteen tot een laag vuur. Blijf nog 
een vijftal minuten verder roeren, tot de honing en 
suiker volledig zijn opgelost. Zet het vuur af en laat 
het mengsel 30 minuten afkoelen. Zeef de siroop en 
laat deze vervolgens volledig koud worden. 
Vul glazen halfweg met ijsblokjes. Voeg per glas 3 
eetlepels siroop toe en vul verder met het 
spuitwater. Versier de glazen met een twijgje 
rozemarijn en een stukje peer. De siroop die je over hebt, kan je afgesloten bewaren in de koelkast. 
 

 Bacteriën vermenigvuldigen zich snel bij warm weer. Spring daarom extra voorzichtig om met 
hygiënemaatregelen. Hou gekoelde producten koud en verhit warme gerechten voldoende. Neem een 
koeltas mee tijdens de boodschappen en laat diepvriesproducten ontdooien in de koelkast. 

OEI,  WAT IS ER MET ONZE VOORZITTER AAN DE HAND? 

We vinden hem in een ziekenhuisbed…. 

Met Evian-water in de hand…. 

 

Voor diegenen die hem kennen is dat wel heel ongebruikelijk…. 
 

Letterlijk aan de hand, want u ziet zijn linkerhand helemaal ingebonden… 

Misschien geforceerd bij het heffen van …? Of na een partijtje 

armworstelen? 

 

Gelukkig was hij na een weekje al weer paraat in ons koffielokaal. En bleef 

zijn rechterhand vrij om wat andere dingen te heffen… 

 

 

 

Geef toe het had veel erger kunnen zijn…. 



 

Een kikker komt bij een waarzegster die hem de toekomst voorspelt. Ze vertelt hem:  "Je zult een 

wonderschone jonge vrouw ontmoeten, die alles van je wil weten."  Zegt de kikker:  "Dat is geweldig! Waar kom 

ik haar tegen? Op een feestje ofzo?"  De waarzegster:  "Nee, bij de volgende biologieles ..."   11 

 

DR.  JEROEN MEULEMANS ,   
NKO-ARTS,  GELAATS- EN HALSCHIRURG  
BRENGT ONS REGELMATIG EEN ARTIKEL MET MEDISCHE 

ACHTERGROND  

 
EEN KORTE  GESCHIEDENIS VAN LARYNXKANKER EN ZI JN  BEHANDELING  
 
Kanker is een aandoening van alle tijden; al zolang de mens op de aardbol  
rondloopt, kan hij getroffen worden door kanker. Bewijs hiervan is de term  
‘kanker’ zelf, dat voorkomt uit het Griekse woord ‘karkinos’, wat ‘krab’ betekent.  
Deze term duikt voor de eerste maal op in de 7e eeuw voor Christus  en wordt toegeschreven aan de 
priesters van Asklepios, de antieke Griekse god van de geneeskunde en de genezing. Men wist toen al dat 
‘kanker’ een steeds verder groeiende massa is die daarenboven niet spontaan heelt en door verbranding of 
verwijdering behandeld kon worden.  
 
Omwille van het gebrek aan kennis over de anatomie van de larynx alsmede de afwezigheid van technieken 
om de larynx te benaderen, kon strottenhoofdkanker in die tijd niet behandeld worden. Wel stelden 
verscheidene artsen uit de oudheid, zoals Asclepiades (circa 124-40 voor Christus) en Antyllus (2e eeuw na 
Christus), voor om in het geval van dreigende verstikking van de patiënt door een groeiend larynxgezwel, 
een opening in de luchtpijp (tracheotomie) of de larynx (laryngotomie) te maken, om zo het leven van de 
patiënt te verlengen.                                                                   
 
Een keerpunt in de geschiedenis vond plaats in de 19e eeuw, toen het spiegelonderzoek van de larynx werd 
uitgevonden en men op deze manier voor de eerste keer de larynx kon onderzoeken bij een wakkere 
patiënt. Het was echter geen arts die deze belangrijke ontdekking deed, maar een musicus, de bariton 
Manuel Garcia (1805-1906): met 2 spiegeltjes dewelke het zonlicht reflecteerden tot in zijn strottenhoofd 
was hij inderdaad de eerste man op aarde die de stembanden van een levend persoon (in dit geval zijn 
eigen stembanden) in volle glorie kon bewonderen! Op deze manier ging hij de geschiedenis in als ‘de 
vader van de laryngoscopie’.  
 
Een volgende belangrijke evolutie vond plaats binnen de pathologie (microscopisch onderzoek en typering) 
van de gezwellen in de larynx; het was vooral de Britse arts Sir Morell Mackenzie (1837-1892) die in een 
belangrijke publicatie ‘Essay on growths in the larynx’ (1871) de strottenhoofdgezwellen onderverdeelden 
in verschillende goed- en kwaadaardige types.  
Daarnaast ontwikkelde hij heel wat chirurgische instrumenten om deze gezwellen via de mond (tijdens 
directe laryngoscopie) te behandelen. Echter, de chirurgische behandeling van larynxkanker stond nog 
helemaal niet op punt. Verschillende pogingen om een larynxgezwel te verwijderen door het opensnijden 
van het strottenhoofd (thyrotomie) resulteerden meestal in een hoge kans op 
overlijden.                                                              
Ondertussen werd er duchtig geëxperimenteerd met het verwijderen van de volledige 
larynx (totale laryngectomie), voornamelijk op honden, o.a door Vincent Czerny (1842-
1916).  
Het meestal catastrofaal aflopen van deze experimenten weerhield Czerny ervan  
de totale laryngectomie op de mens toe te passen, doch uiteindelijk was het  
Theodor Billroth (1829-1894) die op 31 december 1873 de eerste (en onmiddellijk  
succesvolle) totale laryngectomie uitvoerde bij een mens. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodor_Billroth_NIH.jpg


 

Een blondje stapt boos een winkel binnen. "Ik probeer jullie al drie dagen te bellen op nummer 0800-1730. 

Waarom nemen jullie niet op? Het nummer staat in het groot op jullie etalage." Antwoordt de winkeleigenaar 

rustig: "Sorry mevrouw ... dat zijn onze openingstijden."   12 

Billroth, hoofd van de Universitaire chirurgische afdeling in het Allgemeine Krankenhaus 
 in Wenen, was één van de grootste chirurgen in de geschiedenis en wordt ook wel  
de ‘pionier van de moderne chirurgie’ genoemd.  
 
In feite was de eerste totale laryngectomie zelfs niet op voorhand gepland; de patiënt was een slechts 36-
jaar oude leraar godsdienst die reeds een tijd last had van heesheid en bij wie door een andere arts een 
tumor werd vastgesteld onder het niveau van de stembanden (subglottis). Initieel poogde deze arts dit te 
behandelen met lokale chemische verbranding, injecties en gedeeltelijke verwijdering via de mond, doch 
omwille van voortschrijdende groei werd de patiënt verwezen naar Billroth, die de tumor trachtte te 
verwijderen via een snede in het strottenhoofd (thyrotomie). Enerzijds kon hierdoor de rechter stemband 
gespaard worden, doch anderzijds bleek de tumor niet volledig verwijderd en presenteerde de patiënt zich 
1 maand later met ademhalingsproblemen, dit door verdere groei van het gezwel.  
De patiënt werd in slaap gebracht met het idee opnieuw een strottenhoofd-sparende operatie uit te 
voeren, doch bij het openen van de larynx merkte Billroth dat het gezwel zich reeds in het kraakbeen van 
het strottenhoofd genesteld had en dat een volledige verwijdering van het gezwel een volledige 
verwijdering van het strottenhoofd zou betekenen.  
 
Na deze bevinding werd de patiënt wakker gemaakt, de bevindingen en de voorgestelde behandeling werd 
met de (ongetwijfeld nog slaapdronken) patiënt besproken en na zijn goedkeuring werd hij opnieuw in 
slaap gedaan. Dertien uur en veel bloedverlies later was de eerste totale 
laryngectomie een feit.  
De patiënt overleefde de operatie, kon na 18 dagen opnieuw normale 
voeding eten en verliet het hospitaal na een dikke 2 maanden, doch hij 
overleed spijtig genoeg 7 maanden later aan een fataal ziekterecidief.   
 
Na deze eerste casus werd de totale laryngectomie progressief meer en 
meer toegepast, doch de kans op overlijden tijdens of kort na de ingreep 
bedroeg circa 50%, dit omwille van fatale bloedingen, infecties (in een tijd 
waarin de antibiotica nog diende ontdekt te worden) en fistels!  Omwille 
van deze redenen bleef de totale laryngectomie een hele tijd een hele 
gevaarlijke operatie waarbij men van een groot succes sprak als de patiënt 1 jaar na de ingreep nog in leven 
was… 
Bronvermelding: 
Karamanou et al. A historical overview of laryngeal carcinoma and the first total laryngectomies. J BUON. 2017 May-
Jun;22(3):807-811. 
 
 

ICE-CODE (IN GEVAL VAN NOOD)  

Medewerkers van ambulancediensten maken steeds vaker mee dat de patiënt 
wel een GSM bij zich heeft, maar dat ze de hele telefoon moeten doornemen om 
het telefoonnummer te vinden van ouder/partner of kinderen. En dat kost tijd. 
Tijd die er nooit is bij een noodgeval... 
Hiervoor is landelijk iets bedacht: de ICE code.  
Zorg dat u in uw mobiele telefoon een adres creëert onder de naam "ICE" (=In 
Case of Emergency).  
Onder deze naam slaat u het telefoonnummer op van de persoon of personen die 
gebeld moet(en) worden in geval van nood. Politie, ambulancepersoneel, 
dokters... weten dan wie ze moeten bellen.  
Als u meerdere nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=history+of+laryngectomy++karamanou


 

Een man vraagt aan zijn kleine buurjongetje: "Wat doet jouw vader eigenlijk?" Het jongetje antwoordt: "Die is 

cellist." De man: "Cellist? Ik wist niet dat je vader muziek maakte." Jongetje: "Dat doet hij ook niet. Maar voor 

zijn laatste inbraak heeft hij twee jaar cel gekregen."   13 

Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken in acute situaties. Soms zelfs 
een verschil van leven of dood. 
 "ICE" is inmiddels al internationaal erkend als afkorting. 
 

WAT IS MYNEXUZHEALTH? 
 
Mynexuzhealth is een beveiligde webapplicatie en app voor patiënten waarmee U 
toegang krijgt tot uw medisch dossier.  
Wat kan U hier vinden? 
Afspraken 
Hier vindt U een overzicht van uw afspraken of onderzoeken met het tijdstip en de 
plaats. Bij sommige partners kunt u zelf een afspraak maken. U vindt de 
bevestigingsbrief met meer informatie bij elke afspraak. 
U kunt reageren op een afspraak en de bevestigingsbrief met xtra uitleg bekijken of afdrukken. 
Radiologische beelden 
Bekijk uw radiologisch beeldmateriaal (vb. radiografie, echografie, MRI...). Bespreek de beelden met uw 
huisarts voor de nodige duiding. 
Berichten 
Een beveiligd berichtenkanaal om te communiceren met uw ziekenhuis, bijvoorbeeld over facturen en 
wijzigingen van uw administratieve gegevens. 
Documentatie 
Een documentenfolder met informatie over uw ziektebeeld of behandeling in de vorm van brochures, 
films, foto's... De informatie wordt op relevante tijdstippen tijdens uw behandeling aangevuld.  
Zo kunt U na uw bezoek aan het ziekenhuis thuis alles rustig nalezen. 
Vragenlijsten 
Vragenlijsten die u kunt invullen en elektronisch doorsturen naar uw ziekenhuis. Na een ingreep 
bijvoorbeeld kan de arts u vragen om een vragenlijst in te vullen met pijnscores. Niet voor alle patiënten 
zijn er vragenlijsten beschikbaar. 
Dagboeken 
Een digitaal dagboek waar u zelf bepaalde waarden invult of aantekeningen maakt. Een dagboek bijhouden 
helpt u én uw arts een betere kijk te krijgen op uw ziekte of behandeling. Niet voor alle patiënten zijn 
er dagboeken beschikbaar 
Facturen 
Bekijk en print uw facturen. U kunt onmiddellijk een vraag stellen over een factuur aan de facturatiedienst. 
Facturen zijn niet voor alle nexuzhealth-partners beschikbaar. 
Externe bronnen 
Een overzicht van uw medische gegevens in externe applicaties zoals de eHealth Hub. 
Verslagen 
Een overzicht van uw medische verslagen, onderzoeken, functiemetingen of labresultaten. Verslagen zijn 7 
dagen na validatie door een arts beschikbaar. Lees ook de disclaimer met enkele belangrijke 
aandachtspunten bij het raadplegen van uw verslagen en de FAQ hierover. 
Contacten 
Een overzicht van uw contactmomenten met één of meerdere ziekenhuizen. 
Documenten en beelden 
De afbeeldingen (foto's, film), documenten en tekeningen in uw medisch dossier. 
Technische onderzoeken 
Uw labo- en pathologierapporten zijn 24 uur na validatie beschikbaar

https://www.nexuzhealth.be/nl/mynexuzhealth
https://www.nexuzhealth.be/nl/disclaimer-verslagen
https://www.nexuzhealth.be/nl/faq#toc-3


 

Tijdens zijn politie-opleiding wordt aan een rekruut gevraagd wat hij zou doen als hij zijn eigen vrouw zou 

moeten arresteren. Zijn antwoord was kort en bondig: "Om versterking vragen."   14 

Profiel 
Bekijk en wijzig uw gebruikersinstellingen en persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, profielfoto, 
contactadressen... 
Meldingen 
Bepaal zelf wanneer u een herinnering via e-mail wil krijgen voor toekomstige afspraken. 
Toegangen 
Een overzicht van de (huis)artsen en derden die ook toegang hebben tot uw ziekenhuisdossier. U kunt zelf 
deze toegang intrekken of een nieuwe huisarts melden. 
 
Hoe krijgt U toegang? 
Log in op de website ‘www.munexuzhealth.be’ 
Of download de app op uw I-phone of smartphone. U vindt de app in de play-store of app-store en U moet 
zich éénmalig aanloggen. 
 
U vindt ook alle nodige info op de website: www.mynexuzhealth.be 
 
 

 

MAG IK REAGEREN?  LEZERSBRIEVEN 
Reageren op artikels? Schrijf naar ons adres of liever stuur ons een mailtje  
naar ‘Zelfhulp.VGL@gmail.com’. 
Met vermelding van uw naam en adres. Reacties worden gepubliceerd.  
De redactie behoudt zich het recht om lezersbrieven taalkundig te bewerken en/of in 
te korten 

 
SAMENSPRAAK nr 70, Getuigenis van een lotgenoot, Erwin Moreels, p. 9 
Één zin trof me meer dan de andere: “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”. 
 
Dat is wel degelijk zo, en ik meen uit ervaring dat er drie soorten van vrienden zijn die verdwijnen: 
1. Door ‘pech’. Toen ik nog actief was bezocht ik veel zieken en bejaarden. Haast niemand heeft de 

moderne mogelijkheden van email, chat, … hoogstens dus telefoon. Maar wie zelf niet of slecht hoort en 
zeker wie zelf geen stem heeft kan met de telefoon niets doen, zelfs niet in 2019. Kost dus aan 
vriendschap. 

2. ‘Sociaal’. (Tijdelijk) niet kunnen eten en/of drinken betekent afwezig moeten zijn op drinks, 
pannenkoeken- en andere eetfestijnen en bedelingen van soep of koffie voor één of ander goed doel, 
want wie er niet consumeert is er ook niet welkom. Niets aan te doen, “uit het oog, uit het hart”. 

3. ‘Angst’.  Jawel, velen zijn bang want ze weten niet wat ze moeten zeggen, durven niets vragen want dat 
suggereert een antwoord, en hebben ook schrik van de stiltemomenten die er ongetwijfeld zullen zijn… 
ze weten niet dat een stemloze ook kan antwoorden op papier (“maar zal ik dat wel kunnen lezen?”), en 
dat de spraakapp geen onbekende meer is – is wel niet de stem van de sprakeloze maar kan toch zeggen 
dat die wil. Maar schrik is een niet te onderschatten factor!  

 
Dus: was het aantal vrienden tevoren even talrijk als haren op een jongenskop, het zakt zodat ze op de 
handen te tellen zijn, mogelijk zelfs op één hand. De fout ligt in alle geval NIET bij het slachtoffer, want dat 
is wel degelijk het slachtoffer, en niet de dader. “In nood kent men zijn vrienden” is écht waar…  



 

Een man en een vrouw zitten samen in de trein. 

VROUW: “Elke keer dat je naar mij glimlacht krijg ik meer en meer het gevoel om u bij mij thuis uit te nodigen” 

MAN: “Waauw bedankt….Bent U vrijgezel?” 

VROUW: “Nee ik ben tandarts…”   15 

En nog: het aantal vrienden dat er nu bij zou komen ligt aan de zeer lage kant. Goddank wanneer het 
‘slachtoffer’ mag rekenen op huisgenote(n) die ondanks alles trouw blijven, bereid zijn de last mee te 
dragen en toch niet beginnen klagen maar hun ‘vriendschap’ bewijzen… ze bestaan! 
U mag reageren: paul.dhave@telenet.be (en dus niet telefoneren…)  
Paul D’havé  
 
Vanwege de redactie: 
Wij laten graag de lezer aan het woord! Dat schept een sfeer van verbondenheid. 
We publiceren immers heel wat aan interviews, verslagen, artikels, getuigenissen… en het is best mogelijk 
dat iets bij u een vraag kan oproepen, of een bedenking of gewoon de behoefte om iemand te feliciteren of 
moed in te spreken of goede raad te geven. 
 
Aarzel niet om dit door te geven met de post op ons postadres of met een mailtje naar: 
zelfhulp.VGL@gmail.com 
 
 

HET WALTER VANDEPUTTE HOOFD- EN HALSKANKERFONDS  

Walter Vandeputte is één van onze lotgenoten en hij heeft dit fonds opgericht. 
Het fonds heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek te steunen naar hoofd- en halskanker. Dit omvat 
het bevorderen en ondersteunen van klinische studies, het translationeel onderzoek (translationeel 
onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en 
het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt, red.) in dit vakdomein alsook op het gebied van bio-
electronics. 
 
Getuigenis van zijn echtgenote Carla Soors:  
“Na de operatie volgden allerlei behandelingen bij Professor Clement en professor Goeleven om Walter te 
leren spreken met zijn nieuwe stem en om op een andere manier in ons nieuwe leven te staan. Daarom wil 
ik mijn eeuwig respect uiten voor mijn man Walter, voor professor Delaere, professor Clement en professor 
Goeleven. Wat jullie allemaal voor ons betekend hebben, hoop ik dat Walter met de oprichting van dit 
fonds ook kan betekenen voor het onderzoek naar hoofd- en halskanker en voor lotgenoten. Het is 
misschien een kleine druppel op een hete plaat, maar hopelijk inspireert zijn kracht ook onze omgeving om 
bij te dragen aan dit mooie initiatief.” 
 
Wanneer U meer wil weten en het fonds wil steunen vindt U alle informatie op de fondsfiche: De fondsfiche 

op onze website is ondertussen ook klaar en vindt u hier : 

https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/vandeputte-walter-hoofd-en-halskanker-fonds 
 
 

 

TOEMAATJE  

Deze morgen met de fiets een bak Duvel gaan kopen, tot ik dacht, als ik val zijn de flesjes misschien 

kapot…  Het is beter dat ik hem nu opdrink… 

Gelukkig dat ik dat heb gedaan, 

Want ik ben daarna nog 5 keer met mijn fiets gevallen… 

 

mailto:paul.dhave@telenet.be
https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/vandeputte-walter-hoofd-en-halskanker-fonds
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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, POORT1, oranje straat -1,   016 33 23 45 

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u 
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