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Een jezuïet en een franciscaan zaten samen aan tafel. Als dessert was er taart. Er waren twee stukken. Het een was flink 
wat groter dan het andere. 
De jezuïet bediende zich als eerst en nam het grootste stuk. 
De franciscaan protesteerde : ' De heilige Franciscaan leerde ons dat we altijd het kleinste stuk moesten nemen'. 
De Jezuïet repliceerde: " Wel , dat is toch net wat je gekregen hebt '.   2 

 

Beste Vrienden, lotgenoten, 

 

We zijn weer gelukkig dat we dit nieuwe nummer kunnen bezorgen.  

De hete zomer is voorbij en maakt plaats voor een sombere periode met regen 

en wind. Maar belangrijk in deze periode is dat we onze geliefden gedenken die 

in het verleden zijn heen gegaan.  

Maar we weten ook dat na deze tijd alles weer zal herleven. We leven weer op 

hoop en ook wij zullen dan weer nieuwe plannen maken.  

 

Volgend jaar bestaat onze zelfhulpgroep 45 jaar. We danken onze voorgangers voor de steun die ze 

steeds aan onze lotgenoten gegeven hebben. We gaan dit vol goede moed verder zetten… 

En om die 45 jaar toch een beetje in de aandacht te brengen organiseren we volgend jaar de 2-daagse 

uitstap. U hebt zeker de uitnodiging gelezen. We hopen U dat we dan samen een gezellige tijd kunnen 

door brengen! 

 

En vergeet ook ons kerstfeest niet: zaterdag 7 december in Horst. We mogen daar steeds meer 

lotgenoten verwelkomen 

 

Tot op een volgende aktiviteit. 

Het bestuur 
 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 
 

 Zaterdag 7 december 2019: Kerstfeest 

 Vrijdag 17 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie in ons koffielokaal 

 Dinsdag 11 februari 2020: Infonamiddag ‘Radiotherapie’ door Prof.dr.S.Nuyts, en  ‘Overzicht ATOS-
produkten 

 Zaterdag 18 april 2020: Lentefeest in Horst 

 Zondag 10.5 en maandag 11.5.2020: 2-daagse uitstap naar Keukenhof en Volendam 
 

 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! 
 

UITNODIGING KERSTFEEST OP zaterdag 7 DECEMBER 2019 

 
De uitnodiging voor ons kerstfeest is reeds in uw brievenbus gevallen. Toch nog een 
kleine herinnering. 
We gaan het weer gezellig maken met lekker eten en een goede muzikale 
omlijsting. En we willen weer een aangename contactsfeer brengen in het 
Wagenhuis van het Kasteel van Horst. 
Alle praktische info vindt U ook terug op onze website 
www.gelaryngectomeerden.be  

http://www.gelaryngectomeerden.be/


Een bok wandelt langs een filmstudio in Hollywood, vindt een filmrol en begint die met smaak op te vreten. Als 

hij daarmee klaar is, passeert hem een bevriende geit, die vraagt: 'En? Hoe is de film?' Antwoordt de bok: 

'Eerlijk gezegd vond ik het boek beter.'…”   3 

LIDGELD  2020 

 
Het jaareinde komt in een ijltempo weer naderbij… 
Mogen we bij deze U ook herinneren aan het lidgeld voor onze zelfhulpgroep en vragen om 20 EUR te 
storten op onze zichtrekening vóór einde 2019.  
In bijlage vindt ge hiervoor een overschrijvingsformulier. 
Mededeling: lidgeld 2020 – Naam van het lid 
 
Voor dit lidgeld bieden wij U: 
U bent elke vrijdagvoormiddag welkom in ons koffielokaal waar U tijdens een tas koffie kunt van ideeën 
wisselen met andere lotgenoten. 
Wij bieden U daar tevens materiaal ter verzorging aan kostprijs.  
We zijn op vrijdagvoormiddag ook aanwezig in de wachtruimte van NKO en helpen U graag bij het 
bestellen van verzorgmateriaal. 
 
Tevens ontvangt U van ons 4x per jaar het tijdschrift ‘SAMENSPRAAK’ dat bezorgt U zoveel mogelijk 
nuttige informatie en contactpunten. 
Wij organiseren volgend jaar weer 2 infonamiddagen, en 2 feesten met de bedoeling om mekaar te 
ontmoeten en ook om nuttige info te verspreiden. 
De zelfhulpgroep bestaat 45 jaar in 2020, bij deze gelegenheid organiseren we een 2-daagse uitstap. Voor 
het volledige programma verwijzen we U naar de volgende nummers van  ‘SAMENSPRAAK’. 
 
En als belangrijkste taak bezoeken we onze patiënten vlak vóór of na de operatie. We geven heel wat 
informatie over de operatie en het herstel. Onze boodschap is dat er een leven is met voldoende comfort 
en dat men na verloop van tijd terug zal kunnen spreken.  
 
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. 
 
 

VERSLAG VAN ONZE INFONAMIDDAG OP 17 OKTOBER 2019 

 

Onze infonamiddag  gaat nu voor de eerste keer door in ons 
koffielokaal, auditorium Renaer. We zijn met een 30-tal 
aanwezigen die heel de namiddag aandachtig naar de sprekers 
luisteren.  
Er is de laatste jaren wel veel veranderd en het  is dan ook een 
interessant verhaal, hoe NKO georganiseerd is naar de patiënten 
toe en hoe we een beroep kunnen doen op hun diensten.  



Man tegen vrouw : "Als ik 25 jaar met U gehuwd ben gaan wij naar Amerika!" 

Antwoord van de vrouw: "Joepie!!! Wat doen we dan als we vijftig jaar getrouwd zijn?" 

Man: "Dan kom ik U terug halen."   4 

Prof. Ann Goeleven stelt kort de structuur voor: het medische 
team, het paramedisch team en het verpleegkundig team. 
Het proces wordt kort overlopen van doorverwijzing, naar 
diagnose en behandeling. 
Na de operatie speelt logopedie een belangrijke rol  en de 
verschillende stappen bij de revalidatie worden overlopen. 
En tot slot worden alle hulpmiddelen in de zorg aangehaald. 
 
Eveline Vanhalewyck is diëtiste en licht de werking toe. Samen 
met collega Frederik Verstappen volgt zij de patiënt op van vóór 
de operatie en tijdens de revalidatie. Zij geven  voedingsadvies vooral bij onbedoeld gewichtsverlies. Ook 
wanneer sondevoeding nodig is geeft zij voedingsadvies en volgen de evolutie ervan op. 
 
Nathalie Arron is sociaal werker. Zij bereidt het ontslag voor en 
organiseert de zorg die nadien nodig is. Dit omvat regelen van de 
thuiszorg, ondersteunen van de mantelzorg en eventuele 
aanvraag voor een residentiële revalidatie. Zij kan alle info 
verstrekken over de mogelijke sociale voorzieningen, over 
ziekteverlof, loopbaanonderbreking en werkhervatting. 
Tevens kan zij hulp en advies verschaffen op financieel en 
juridisch vlak. 
 
Yasmine Antonis is psychologe. Zij geeft psychologische 
ondersteuning aan de patiënt in zijn/haar naaste omgeving. Kanker heeft niet alleen lichamelijke gevolgen. 
Ook zijn er emotionele en relationele gevolgen, ook kan er impact zijn op de partnerrelatie. 
Wanneer men hulp wenst, kan zij psychologische begeleiding geven bij verwerkingsproblemen, 
depressieve gevoelens, angst, relationele problemen, … 
 
Inge Demandt is traject begeleider. 
Zij is aanspreekpunt voor de patiënt of naaste , bv na een slecht-
nieuws gesprek. 
Zij kan als nodig de patiënt in contact brengen met de gepaste  
(para)medicus. 
 
De meeste paramedici werken op vraag  vanuit de patiënt. Ook 
via onze zelfhulpgroep kan een contact georganiseerd worden. 
Na de pauze licht Ann Verheyden de werking van de ‘Stichting tegen Kanker’ toe. 
Kom op tegen kanker is reeds langer en beter bekend bij het grote publiek. De STK – Stichting tegen kanker 
komt tegenwoordig praktisch dagelijks op TV. Het is dus wel tijd 
om meer te vernemen over deze organisatie. 
STK is werkzaam zowel  in Vlaanderen als Wallonië. Hun werking 
is complementair met die van KOTK. 
Op de website www.kanker.be vindt men alles over kanker: 
types, oorzaken, opsporing, alarmsignalen, medische 
onderzoeken, behandeling, bijwerkingen, remissie of genezing. 
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het 
draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de 
strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of 
gemeente komt gedurende 24u samen om. 

http://www.kanker.be/


Een man kwam gisteren in grote moeilijkheden toen hij zijn trouwdag vergeten was. Zijn vrouw zei hem: 'Je kan 

er beter voor zorgen dat er morgen iets op de oprit staat dat van 0 naar 100 gaat in minder dan drie seconden.' 

Deze ochtend vond de vrouw een pakje op de oprit. Ze opende het en vond een splinternieuwe 

badkamerweegschaal... De begrafenis van de man is gepland voor volgende maandag.   5 

Op www.levensloop.be vindt men alle nodige info. 
We noteren dat op 9 en 10 mei een levensloop in Leuven doorgaat. Wij nemen deel!  
We zullen later nog een oproep doen om zoveel mogelijk leden te laten deelnemen. 
En onze leden per definitie ‘vechters’, patiënten die kanker overleefd hebben. 
 

PROF.DR.JOHAN SWINNEN HEEFT ZIJN NIEUWE SPONSORTOCHT BEËINDIGD 

Gelezen in Het Nieuwsblad van eind september 
 

Johan Swinnen (54), kankeronderzoeker aan de KU Leuven, heeft zijn looptocht van Leuven naar Rome in 
25 dagen afgerond. Dagelijks liep hij twee marathons, in totaal bijna 2.000 kilometer. Hij deed dat als 
eerbetoon voor zijn zoon Pieter (22), bij wie op 13-jarige leeftijd een uitgezaaide hersentumor werd 
vastgesteld, en voor 2.000 anderen die worstelen met deze ziekte. 
 
Flink gehavend en helemaal doorregend kwam Johan Swinnen 
zondag toe aan het Sint-Pietersplein in Italië. Zijn beblaarde 
voeten waren twee teennagels armer en boven de enkels was zijn 
toestand niet beter. De langeafstandsloper had schimmel op de 
tong, koortsblaasjes en een blaasontsteking. Toch voelde hij zich 
de koning te rijk toen hij zijn vrouw Annemie en zoon Pieter met 
tranen in de ogen aan de eindmeet zag staan. 
 
Johan was met deze tocht naar Rome niet aan zijn proefstuk toe. 
In 2017 liep de kankeronderzoeker van Leuven naar Compostela, als eerbetoon voor zijn zoon Pieter (22), 
waarbij op 13-jarige leeftijd een uitgezaaide hersentumor werd vastgesteld. 
 
Deze keer liep Johan echter niet alleen voor Pieter, maar ook voor 2.000 
anderen die worstelen met deze vreselijke ziekte. Via zijn benefietactie Beeldje 
bij beeldje kon al wie dat wil een kleibeeldje kopen en dat opdragen aan iemand 
met kanker. Voor elke persoon die zo’n beeldje kocht, liep Johan één kilometer. 
En die aantallen tikten snel aan. “We hebben alle beeldjes uitgestald in de 
Bondgenotenlaan, in het oude pand van Del-sart”, zegt Johan. “Het mooiste 
moment van mijn dag was het lezen van alle berichten die mensen via de 
website nalieten voor hun dierbaren. Ik ben enorm dankbaar voor die grote 
betrokkenheid. Als het had gekund, had ik nog verder gelopen, maar het werk roept. Als het nieuwe 
academiejaar begint, moet ik opnieuw voor de aula staan.” 
En Johans zoon Pieter, die maakt het goed. “Acht jaar geleden 
heeft hij zo’n slechte diagnose gekregen en toch staat hij hier. 
Elke dag dat hij er is, is een geschenk”, zegt Johan. 
 
Zoon maakt tekeningen 
Pieters droom om burgerlijk ingenieur te worden, is door de vele 
beperkingen van zijn kankerbehandeling niet uitgekomen. “Maar 
hij is een positieve jongen die elders zijn weg in het leven vindt”, 
zegt Johan. “In zijn atelier tekent hij strips, onder meer over deze 
tocht. Zijn tekeningen zullen mee verschijnen in het boek over 
deze looptocht. Dat verschijnt op 26 oktober bij uitgeverij 
Hautekiet.”

http://www.levensloop.be/


 Je weet dat je ouder wordt wanneer je knieën een beter weerbericht geven dan het mannetje op TV 6 

 
Lees het volledige verhaal van 'Beeldje bij beeldje' en Johans looptocht naar 
Rome in het boek 'Pelgrim op sneakers'. Aan de hand van getuigenissen, foto's 
en unieke tekeningen van Pieter neemt Johan je mee op tocht en legt hij uit 
waarom hij in 25 dagen van Leuven naar Rome liep. Vanaf heden in de 
boekhandel, ten voordele van het kankeronderzoek. 
 
 
 
Johan Swinnen was vorig jaar te gast op onze eerste infonamiddag van 
2018. We kregen toen een enthousiaste uiteenzetting over zijn tocht naar 
Compostella en een actueel  beeld over de kankerbestrijding in zijn instituut. 
Verslag en foto’s hiervan vindt U op onze website. 

 

GESPREK MET  ONZE LOTG ENOOT P IERRE SABO EN ECHTGENOTE N ICOLE  
Pierre Sabo is reeds 18 jaar gelaryngectomeerd. We hadden een gesprek met hem. 
 

 Wat waren de eerste symptomen die uiteindelijk tot een totale 
laryngectomie resulteerden? 
Het begon allemaal met keelpijn. Ik ging naar mijn huisdokter in Hofstade. 
Die schreef medicatie voor, maar de pijn ging niet weg.  
Uiteindelijk heeft hij mij doorverwezen  naar een ziekenhuis en zo kwam ik 
terecht bij Prof. Delaere van het UZ Leuven.  
 

 Duurde het lang eer men wist wat er moest gebeuren? 
Er volgden vele onderzoeken. Er werden scans gedaan, de maag werd 
onderzocht. Ook een biopsie werd gedaan. Uiteindelijk was het duidelijk dat 
er een gezwel was dat moest weggenomen worden. Gelukkig waren er geen 
uitzaaiingen. 
Men liet er geen gras over groeien. Er werd onmiddellijk een dag 
afgesproken dat ik moest opgenomen worden en ‘s anderendaags volgde de 
operatie met een totale laryngectomie. 
Ik bleef 14 dagen in het ziekenhuis, maar moest dan nog een week langer blijven wegens een 
ziekenhuisinfectie die ik had opgelopen. 
 

 Hoe verliep dan de revalidatie? 
Na de operatie heb ik thuis nog een week sondevoeding gekregen, want slikken ging dan nog niet. Nadien 
lukte het eten en drinken geleidelijk beter. 
Bij de operatie werd er ook direct een stemknop geplaatst. En dan kreeg ik 25 afspraken met de 
logopediste, 1x per week. En zo heb ik geleidelijk aan terug leren spreken. 
 
Ook volgden er nog 25 bestralingen. In het begin was dat wel lastig wegens de irritatie van de huid, maar 
nadien verliep dit beter. 
Uiteindelijk na een half jaar werd het leven weer min of meer normaal. 
 

 Is er na de operatie veel veranderd aan uw levenswijze? 
Ik was vroeger wel een roker, een pakske op 2 dagen. Van zodra ik hoorde van de operatie heb ik de 
sigaretten in de vuilbak gegooid. Ik heb er nooit nog één aangeraakt. Wat ik wel deed was nu al eens meer 
naar de snoepkast gaan. Maar ik ben er geen kilo’s van bij gekomen. 
Het was onze dochter Sandra die zo bezorgd was en wel goed controleerde of ik misschien toch geen 
sigaret had aangeraakt.



Een man gaat naar een Franciscaan en vraagt hem om een noveen te bidden zodat hij een Lexus zou winnen bij de 

loterij. " Wat een Lexus ? 'Dat is een luxewagen; ' Lieve deugd. Sint-Franciscus zou van oordeel zijn dat dit 

ingaat tegen de gelofte van armoede. Sorry voor zo iets kan ik niet bidden.' 

Vervolgens gaat hij naar een Dominicaan. 'Wilt u alstublieft een noveen doen zodat ik een Lexus kan winnen? ' 

'Wat een Lexus?" 'Dat is een luxewagen'. "Lieve deugd, de Heilige Tomas van Acquino waarschuwt tegen de 

liefde voor zulke wereldse goederen. Sorry, maar voor zo iets kan ik onmogelijk bidden". 

Ten einde raad gaat de man naar een Jezuïet en vraagt hem "Alstublieft pater, zou u een noveen kunnen doen 

opdat ik een Lexus zou kunnen winnen?" 

Waarop de Jezuïet antwoordt : 'Wat is een noveen? "       7 

Ik moet wel toegeven dat ik het na de operatie moeilijk heb gehad. Maar uiteindelijk ging ik regelmatig 
wandelen met de hond. Dat heeft mij veel rust gegeven en zo ben ik er bovenop geraakt. 
Ik ging ook veel fietsen en ook dat gaf heel wat verstrooiing. 
 
Een half jaar na de operatie kreeg ik bezoek van de arbeidsgeneesheer. Het besluit was dat ik terug moest 
gaan werken bij de post. Gelukkig kon dat halftijds. Ik heb dat een jaar volgehouden. Maar elke dag om 4u 
opstaan en met de trein naar het werk werd wat te zwaar. En sommige collega’s verstonden mij niet meer 
of deden er ook geen moeite voor. 
Na dat jaar had ik voldoende jaren dienst (37) en zo kon ik op mijn 52 op pensioen gaan. 
 

 Vraagje aan Nicole 
Hoe hebt ge U thuis georganiseerd na de operatie? 
Ik ben bij de operatie halftijds gaan werken. Zo had ik de tijd om voor hem te zorgen. Dat was wel nodig 
gedurende het eerste jaar. Nadien was dat niet meer nodig.   
We hebben 2 kinderen. Dat waren twintigers toen. Onze zoon was al het huis uit. Maar de dochter Sandra 
woonde nog bij ons en heeft het zich altijd hard aangetrokken. Ze heeft ons ook altijd goed geholpen. 
 

 En genieten jullie nu van jullie pensioen? 
Vroeger toen de kinderen jong waren gingen we regelmatig naar 
zee. Maar één maal ze 18 waren gingen ze niet meer mee. Pierre 
wilde dan liefst thuis blijven. 
Hij is nog actief in de groentetuin, gaat veel vissen, en fietsen. 
Ge ziet aan zijn kleurke dat hij veel buiten is. Ik zelf blijf graag 
thuis. 
We hebben ons aangepast aan de handicap. 2x per jaar gaan we 
op controle in Gasthuisberg. En de nodige klevers en filters 
bestellen we vlot bij ATOS. 
Soms doen we nog wel eens een daguitstap  met de trein naar 
de zee. 
We zijn ondertussen 51 jaar getrouwd. Die 50 jaar hebben we vorig jaar sober gevierd, eens gaan eten met 
de kinderen. 
En nu doen we zo veel mogelijk alles samen. 
 

 Zijt ge toen in 2001 al in contact gekomen met de zelfhulpgroep? 
Voor de operatie kregen we al bezoek van de voorzitter. Dat was toen Armand. 
Hij trok het zich erg aan en heeft ons er boven op geholpen. 
We waren regelmatig op bezoek in het koffielokaal, gingen naar het feest. En af en toe gingen we mee op 
daguitstap. 
We hebben altijd goede contacten gehad. Ook vandaag nog, na jullie verhuis komen we graag naar het 
koffielokaal. En Hubert kan ons altijd aan het lachen brengen… 
 

 
 



Mijn telefoon moet zo dikwijls aan de lader dat hij bijna terug een vaste lijn is…   8 

 

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

ACHTERGROND  
 

GRIEPVACCINATIE 

De ‘griepprik’ oftewel de vaccinatie tegen het griepvirus komt jaarlijks in oktober en 
november ter sprake. Wat is de griep juist? Door wat wordt het veroorzaakt? En 
kunnen we onszelf hiertegen beschermen?  
 
Influenza, ook wel de griep genoemd in de volksmond, is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het 
influenzavirus, behorend tot de familie van de orthomyxovirussen. De meest voorkomende symptomen 
zijn hoge koorts, keelpijn, spierpijnen, hoest en algemeen onwelzijn en kunnen variëren van mild tot 
ernstig. De last houdt een 3 tot 7-tal dagen aan. Typisch treden de eerste symptomen op 1 tot 3 dagen na 
besmetting, dewelke gebeurt door direct contact met een zieke persoon (via druppeltjes vrijgegeven in de 
lucht tijdens hoesten of niezen) of door indirect contact (als druppeltjes 
op handen of oppervlakken komen zoals deurklinken, kranen etc).  
 
Besmette personen kunnen anderen besmetten vanaf 2 dagen voordat 
ze zelf ziek worden (en dus nog niet weten dat ze zelf besmet zijn) tot 
14 dagen na verdwijnen van de klachten. Gezien het zeer besmettelijk 
karakter van het influenzavirus slaat de griep toe in jaarlijkse epidemies 
waarbij 1 op 10 mensen getroffen worden. Hierbij veroorzaakt het 
jaarlijks wereldwijd 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250 000 tot 500 000 doden!  
Dat de griep allesbehalve een banaal virusje is bewijst o.a. de Spaanse griepepidemie in 1918, waarbij 
werelwijd 40 tot 50 miljoen doden te betreuren waren.  
 
Gelukkig is het mogelijk om zich te laten vaccineren tegen het griepvirus. Het griepvaccin bevat eiwitten die 
men terugvindt in het kapsel van het influenzavirus, het zogenaamde hemagglutinine. Wanneer deze 
eiwitten via de griepprik in ons lichaam komen, zal ons immuunsysteem starten met het aanmaken van 
antistoffen tegen deze eiwitten zonder dat we er ziek van worden, de eiwitten zijn immers maar een klein 
niet-levend deel van het virus.  
 
Als we nadien blootgesteld worden aan het echte virus, zullen deze aangemaakte antilichamen zich aan het 
virus binden dat zo wordt geëlimineerd door onze witte bloedcellen. Hierdoor worden mensen niet ziek of 
zijn de klachten minder ernstig.  
De effectiviteit van de griepprik wordt geschat tussen de 70% en de 90% percent! De meeste vaccins 
beschermen tegen 3 of 4 verschillende griepsoorten (trivalent of quadrivalent vaccin).  
 
Maar waarom moeten we ons dan jaarlijks opnieuw laten vaccineren tegen de griep, dat in tegenstelling 
tot andere aandoeningen zoals tetanus, de mazelen of bof?  
Het influenzavirus heeft de nare eigenschap om zeer snel te evolueren, om steeds ‘andere maskers’ op te 
zetten. Daardoor zullen de griepsoorten die dit jaar griep veroorzaken er volgend jaar reeds anders 
uitzien…Hierdoor moeten de vaccins jaarlijks aangepast worden en is een jaarlijkse hernieuwing van de 
vaccinatie noodzakelijk om beschermd te blijven tegen de griep.  
 
Nu resteert er enkel nog de vraag: wie moet zich laten vaccineren?  
De hoge gezondheidsraad van België adviseert vaccinatie bij verschillende risicogroepen:



Zo lang cacaobonen aan bomen groeien is chocolade voor mij fruit….   9 

 Groep 1: risicogroepen: zwangere vrouwen, chronisch zieken (langer 
dan 6 maanden ziek), personen ouder dan 65 jaar en personen die 
verblijven in een instelling 

 Groep 2: personen werkzaam in gezondheidssector (artsen, 
verpleegkundigen, logopedisten, diëtisten etc) 

 Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of 
personen met kinderen jonger dan 6 maand. 
Behoort u tot 1 van bovenstaande groepen? Rep je naar de huisarts… 
 

 

WAT MOET JE WETEN OVER HET VLAAMS REGEERAKKOORD? 

We selecteren voor U een aantal punten in verband met de zorg. (samen met het patiëntenplatform) 
 
Patiënten rechten 
De Vlaamse regering wil één meldpunt realiseren waar burgers terecht kunnen met alle mogelijke klachten 
over zorg. Dit meldpunt verzorgt de doorverwijzing van klachten en bemiddelt waar mogelijk tussen de 
patiënt, de zorgverlener en de zorginstellingen. 
 
Kwaliteit van zorg 
Binnen het Vlaams instituut voor Kwaliteit voor Zorg (VIKZ) worden (nieuwe) indicatoren opgesteld om 
de kwaliteit van zorg te meten en op te volgen. 
De Vlaamse regering wil meer transparantie over de kwaliteitsmetingen. De resultaten moeten zoveel 
mogelijk online beschikbaar zijn op één centraal platform. Zo kan de Vlaming de kwaliteit van de zorg zelf 
opvolgen. 
Er komen kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnszorg, waarin o.a. huisartsen, tandartsen en 
welzijnswerkers werken, via het VIKZ. 
 
Tegemoetkomingen 
Of je sociale voordelen krijgt, wordt verder afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Niet langer alleen je 
sociaal statuut, als je bijvoorbeeld werkloos bent, is bepalend. 
Het systeem van de persoonsvolgende financiering wordt geëvalueerd en wordt bijgestuurd om het te 
verbeteren. 
Digitalisering en gegevensdeling moeten een stimulans vormen om zoveel mogelijk rechten automatisch 
toe te kennen. 
Het bedrag van de Vlaamse Zorgpremie wijzigt niet. 
 
Eerstelijnszorg 
Voor ouderen investeert de Vlaamse regering in thuiszorg en kwaliteitsvolle en betaalbare 
woonzorgcentra met een striktere controle op de dagprijsverhogingen. 
De stem van de patiënt zal centraal staan in een verdere uitrol van de eerstelijnshervorming. De Vlaamse 
regering zal de patiëntenverenigingen, gebruikersorganisaties en zelfhulpgroepen in 
Vlaanderen ondersteunen. Voor de patiëntenverenigingen en de zelfhulpgroepen gebeurt dit via het 
Vlaams Patiëntenplatform. 
 
Ziekenvervoer 
Voor het niet-dringend patiëntenvervoer werden in de vorige regeerperiode de erkenningsnormen en 
kwaliteitsvereisten vastgelegd. In deze regeerperiode zal er ook tariefzekerheid komen voor de patiënt. 
Geïntegreerde zorg 
De Vlaamse regering wil de muren tussen verschillende zorgsectoren zoals o.a. de geestelijke 
gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap en ouderenzorg afbreken en onderbrengen in het 
eengemaakte systeem van de Vlaamse sociale bescherming.



Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? 

Een bankovervaller roept: “Uw geld of ik schiet” 

Een voetballer roept: “Uw geld of ik schiet niet”   10 

In de zorg is het aanbod niet langer het uitgangspunt, maar de zorg- en ondersteuningsvraag van de 
Vlaming. 
 
Preventie 
Preventie en vroegdetectie zijn speerpunten binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek bekijkt de Vlaamse regering hoe de preventieve 
kankerscreening (bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker, huidkanker) en de vroegtijdige opsporing van 
zeldzame ziekten verder kunnen worden uitgebreid. Er is bijzondere aandacht om meer mensen uit 
kwetsbare groepen te bereiken. 
 

 

MEDISCHE PRIMEUR:  STEMBANDOPERATIE 

Het stond overal in de pers 
  
In UZ Leuven werd voor het eerst in Vlaanderen een patiënt met niet-werkende stembanden geopereerd 
met een nieuwe techniek. 
De techniek wordt gebruikt wanneer één van beide stembanden stilstaat door een beschadigde 
stembandzenuw, waarbij patiënten last krijgen van extreme heesheid en slik- of ademhalingsproblemen. 
Tot nu toe werd de aandoening behandeld met een injectie die 
de stilstaande stemband dikker maakt, waardoor de 
stembanden weer beter sluiten.  
“Maar het effect daarvan is tijdelijk en het is een dure 
behandeling”, zegt Jeroen Meulemans, de neus-, keel- en 
oorarts en gelaats- en halschirurg die de operatie uitvoerde in 
UZ Leuven. 
“Ook de plaatsing van een siliconen blokje in het strottenhoofd, 
dat de stilstaande stemband meer naar het midden duwt, is 
tijdelijk.” 
 
Zenuwimpulsen 
Een nieuwe operatietechniek, de zogeheten niet-selectieve larynxreïnnervatie, zorgt ervoor dat de 
stemband opnieuw zenuwimpulsen krijgt.  
“De beschadigde stembandzenuw wordt vastgemaakt aan een andere, nog werkende zenuw in de hals. De 
zenuwen worden doorgeknipt en onder een microscoop aan elkaar gehecht met flinterdunne draadjes. De 
stemband komt daardoor niet opnieuw in beweging, maar krijgt wel weer 
zenuwimpulsen.” 
 
Permanent resultaat 
“Daardoor wordt de stembandspier opnieuw sterker en beweegt ze weer naar de 
andere stemband toe”, zegt dokter Meulemans. 
De nieuwe techniek heeft dus als voordeel dat het resultaat permanent is en dat 
er minder risico op infectie of afstoting is, omdat er geen lichaamsvreemd 
voorwerp gebruikt wordt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de operatie een 
slaagkans van maar liefst 98 procent heeft. Na één tot twee dagen kunnen de 
patiënten het ziekenhuis verlaten en na drie dagen stemrust merken ze het 
resultaat al.



Frank en Hugo lopen gezellig over straat, tot Hugo tegen zijn vriend zegt:'Ik ga een geit kopen.' 'Een geit 

kopen? Je woont in een appartement op 10 hoog!' zegt Frank. 'Waar moet je hem laten als het zomer is 

dan?'Antwoordt Hugo: 'Dan zet ik hem op het balkon.' 'En als het winter is?' Hugo: 'Wel ja, dan laat ik hem 

binnen.' Frank vraagt verbaasd: 'En de stank dan?' Antwoordt Hugo: 'Daar moet hij dan maar aan wennen!'      11 

 

Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO 

en geeft regelmatig voedingstips voor 
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FEITEN EN FABELS OVER VOEDING 
 

Als ik cake bak, gebruik ik beter agavesiroop dan suiker. 

Kristalsuiker bestaat uit een mengeling van glucose en fructose. Ook agavesiroop bevat deze twee suikers, 
maar in een andere verhouding. Ze hebben een vergelijkbaar effect op de bloedsuikerspiegel. Agavesiroop 
heeft zelfs meer calorieën dan suiker, maar wordt meestal zoeter ervaren waardoor je er minder van 
gebruikt. 
 

Aspartaam is kankerverwekkend. 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van aspartaam onder 
de ADI (aanvaardbare dagelijkse dosis) van 40 mg/kg lichaamsgewicht/dag geen gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt. Er is dus geen reden om aan te nemen dat aspartaam de kans op kanker verhoogd.  
Hoeveel light frisdrank mag je drinken zonder de ADI-veiligheidsgrenzen te overschrijden?  
 
(aantal glazen van 250 ml/dag) 
Volwassenen (gewicht 65 kg) 
Acesulfaam-K   11 (2,8 l) 
Aspartaam         17 (4,3 l) 
Cyclamaat          7 (1,8 l) 
Saccharine         16 (4,1 l) 
Neohespidrine  43 (10,8 l) 
Sucralose           13 (3,3 l) 
 

Diepvriesgroenten bevatten evenveel voedingsstoffen als verse groenten. 

Meteen na de oogst worden diepvriesgroenten op een snelle manier ingevroren. Eenmaal in bevroren 
toestand verliezen ze hun voedingswaarde niet meer. Verse groenten worden blootgesteld aan 
omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit en de nutritionele waarde veranderen.  
Kies wel voor onbereide diepvriesgroenten zonder saus.  
 

Kokosolie is gezonder dan bakboter 

Kokosolie is een bron van verzadigde vetten. Deze doen de cholesterol stijgen en verhogen het risico op 
hart- en vaatziekten. Onderzoek toont aan dat in vergelijking met onverzadigde plantaardige oliën zoals 
olijfolie, zonnebloemolie,… , kokosolie de totale cholesterol, HDL-cholesterol en LDL-cholesterol doet 
stijgen. Daarom genieten oliën met een onverzadigd karakter de voorkeur.  
 

Eén glaasje wijn per dag is beter voor je gezondheid dan niet drinken 

Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat het drinken van alcohol het risico op kanker verhoogt. Er is geen 
veilige hoeveelheid alcohol die je kan drinken waarbij het risico op kanker niet toeneemt.  Consumptie van 
alcohol verhoogt het risico op mond-, keel-, slokdarm-, strottenhoofd-, darm-, borst-, maag- en 
leverkanker. 



Piet had een nieuwe job bij een banketbakker. Maar al snel ontdekte de bakker dat Piet veel van de gebakjes uit 

de winkel zat te snoepen. Toen hij Piet daarop aansprak, antwoordde die: "Maar dat hadden we toch ook 

afgesproken? Twee maanden proeftijd!"         12 

Het maakt meestal niet uit of je bier, wijn, mixdrank of gedistilleerde drank drinkt. Het zijn de 
alcohol/ethanol en het belangrijkste afbraakproduct acetaldehyde, die het risico op kanker verhogen.  
Onderzoek toont aan dat een regelmatige, matige alcoholinname een beschermend effect kan hebben op 
hart- en vaatziekten. Maar de Hoge Gezondheidsraad benadrukt dat er veiligere/gezondere manieren zijn 
om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen zoals beweging, een gezond gewicht, gezonde voeding, 
etc. 
Er wordt geadviseerd om niet meer dan 10 standaard-alcoholeenheden per week te drinken en deze te 
verdelen over meerdere dagen. Het is eveneens belangrijk om verschillende alcoholvrije  dagen per week 
in te lassen.  
1 eenheid alcohol (= 10g alcohol) 
- 1 glas bier (25 cl) van 5% 
- 1 glas wijn (10 cl) van 12% 
- 1 glas aperitief (5 cl) van 25% 
- 1 glas sterke drank (3.5 cl) van 35% 

 

KOM OP TEGEN KANKER 

Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker 
hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus 
alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van 
dichtbij.  
Kom op tegen Kanker strijdt al 30 jaar voor minder kanker, 
meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen 
met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten.  
Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op 
de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75ste verjaardag.  
Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat 
behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door 
kanker getroffen wordt. 
 

Waar gaat de opbrengst naartoe?  
Elk jaar krijgen bijna 1000 jongvolwassenen (17- tot 35-jaar) te 
horen dat ze kanker hebben. De ziekte zet hun leven op z’n kop. 
Werken of studeren lukt niet meer. Chillen met vrienden, een eigen 
gezin of woning uitbouwen evenmin. Bovendien ontmoeten ze –in 
tegenstelling tot andere patiënten- amper leeftijdsgenoten die in 
hetzelfde schuitje zitten. 
Daarom bouwt Kom op tegen Kanker aan een community, offline 
met activiteiten om even te ontsnappen uit het ziekenhuis en 
lotgenoten te ontmoeten, online met kankercounteren.be en een 
gesloten Facebookgroep kankercounteren. Daarnaast financieren we onderzoek dat hun overlevingskansen 
verhoogt en hun leven na kanker verbetert. We ijveren er bij politici voor dat verzekeringen, studietoelage, 
kindergeld en andere zaken die zo vanzelfsprekend lijken voor anderen, ook toegankelijk blijven voor hen. 
Uiteraard doen we dat ook voor de 39.000 andere Vlamingen die elk jaar kanker krijgen. Meer info 
daarover op www.komoptegenkanker.be. 
 

De Warmste Week 
Nog XX keer slapen tot De Warmste Week! Een actie op poten zetten voor #komoptegenkanker? Dat kan 
eenvoudig via https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/kom-op-tegen-kanker.

http://www.komoptegenkanker.be/
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/kom-op-tegen-kanker


"Mijn hond is heel bijzonder: hij brengt mij iedere ochtend de krant." "Maar dat is toch niet zo heel bijzonder?" 

"Jawel, want ik heb geen abonnement!"  13 

 
 

MEER KINDEREN EN JONGEREN DIE DE SIGARET LINKS LATEN LIGGEN? 
 
 

 

 

SAMEN MET “GENERATIE ROOKVRIJ” KAN U ER WAT AAN DOEN. 

Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. 
Confronterend, niet?   
Daarom startten Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker 
het project “Generatie Rookvrij”.  

“Generatie Rookvrij” wil een brede beweging opstarten met mensen en 
organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de 
gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving waarin we kinderen en jongeren 

beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en verslaafd te geraken.  
 
Ons doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Want kinderen en jongeren hebben het recht om 
rookvrij op te groeien. 
Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopiëren gedrag. Als kinderen of jongeren 
(jong)volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van 
het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken. 

Daarom wil “Generatie Rookvrij” zoveel mogelijk omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen 
rookvrij maken. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf niet te gaan 
roken. Het is een strategie die er mee voor zorgt dat kinderen en jongeren van de sigaret afblijven. 

Ga je mee op weg voor een generatie die zelf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst, een 
Generatie Rookvrij? Iedereen kan meehelpen, ook jij!  
 
Lees meer op www.generatierookvrij.be    

 
 

KEN JE MIJNGEZONDHEID AL?           www.mijngezondheid.belgie.be 
 

Mijngezondheid is het officiële online portaal dat allerlei persoonlijke gegevens en algemene informatie 
over onze gezondheid centraliseert. Als je eenmaal geregistreerd en ingelogd bent, kun je een 
samenvatting van je medisch dossier bekijken, naast testresultaten, je medicatieschema, wilsverklaringen 
(bijvoorbeeld voor orgaandonatie), terugbetalingen van het ziekenfonds enz.  
 
Mijngezondheid bevat ook een lijst van door de overheid gevalideerde gezondheidsapps, betrouwbare 
informatie over gezondheid, ziekte en preventie, en nuttige contacten: patiëntenverenigingen, artsen en 
apothekers met wachtdienst enz. 

http://www.generatierookvrij.be/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/


Een vrouw voelt zich verwaarloosd door haar man omdat hij altijd met voetbal bezig is. De vrouw zegt: "Je 

denkt ook aan niets anders dan voetbal, je weet nog geen eens wanneer het onze trouwdag is..." Waarop de man 

zegt: "Dat weet ik wel, dat was op de dag dat Nederland van Duitsland won."  14 

UITNODIGING  2-DAAGSE  UITSTAP  NAAR  HET  KEUKENHOF  EN  VOLENDAM   

 

In 2020 bestaat onze zelfhulpgroep 45 jaar en voor deze gelegenheid organiseren we deze 2-daagse reis op 
zondag 10 en maandag 11 mei 2020. 
De uitnodiging hiervoor is zeker reeds toegekomen. 
Het wordt een aangename reis met bezoek aan het Keukenhof en aan het stadje Volendam. Hier maken we 
onder leiding van een gids een rondleiding, een boottocht naar het Marken en een bezoek aan een 
kaasmakerij en een klompenmakerij. We kijken er alvast naar uit om dit samen met jullie te beleven. 
Alle praktische gegevens vindt ge ook op onze website: www.gelaryngectomeerden.be 
 
 

OVERSTEM KANKER 

 
In België leven om en bij de 1.400 mensen bij wie het strottenhoofd 
is weggenomen, meestal omdat er kanker in het spel was. Met dat 
gat in de keel is ademen, praten, eten en drinken nooit meer 
hetzelfde. Mensen zonder stembanden zijn snel buiten adem en 
vatbaar voor infecties. Het is een lot dat velen in een sociaal 
isolement duwt, maar niet allemaal. Vijf van hen vormen nu een 
koor, OverStem Kanker. Elke week komen ze samen en zingen ze 
vier liedjes. 
 
Wenst U mee te zingen, neem dan snel contact met ons bestuurslid Frank Meeus. Zijn contactgegevens 
vindt U op de laatste blz. 
 

 
 

Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte van 100 

meter, hebben Russische wetenschappers resten gevonden van 

koperen draden, met een geschatte leeftijd van zo'n 1000 jaar. 

De Russen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun 

voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten over een 

kopernetwerk. 

 

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven waarbij ze 

op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. 

Deze vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden 

dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd digitaal fiber netwerk in hun 

bezit hadden. 

En dat zo'n 1000 jaar voor de Russen. 

 

Een week later hebben de Belgen het volgende rapport gepubliceerd : 

"Na opgravingen in de Belgische bodem, tot op een diepte van 500 meter, hebben Belgische 

wetenschappers helemaal niets gevonden". 

"De Belgen concluderen hieruit dat zo'n 5000 jaar geleden de Oude Belgen reeds in het bezit waren 

van een draadloos netwerk". 

 
 

http://www.gelaryngectomeerden.be/


De politie kwam gisteren aan mijn deur. Er was een klacht dat mijn hond mensen achterna zat op een fiets. 

Mijn hond kan helemaal niet fietsen    15 
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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 
Dirk Verbieren 0495 41 41 95      
 

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

Ankerleden:  Koffielokaal, feestorganisatie:   
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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