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Harry en Meghan hebben eerst eens bij Anderlecht geïnformeerd hoe het is om te leven zonder titel        2 

Beste Vrienden, lotgenoten, 

 

‘Het einde van het jaar is geen nieuw begin, 
maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen 
Hal Borland (1900-1978) Amerikaans schrijver 

 

En we zijn weer een nieuw jaar begonnen, met vele goede voornemens. Hopelijk blijft er nog iets van 

over nu we al meer dan een maand opgeschoten zijn. En zal er nog een winter komen? Op basis van de 

huidige voorspellingen zit dat er niet onmiddellijk in. Regen en wind en toch nog niet voldoende 

grondwater… 

 

We zijn weer gelukkig dat we dit nieuwe nummer kunnen bezorgen. Met een overzicht van onze laatste 

activiteiten en een nieuwe planning, want we doen steeds maar  verder. 

Onze 2-daagse hebben we spijtig genoeg moeten afgelasten. Het was een interessant programma en 

een zeer voordelige prijs. Maar blijkbaar was de overnachting voor velen een moeilijkheid. 

Maar tegelijk met dit nummer valt er een nieuwe uitnodiging in de bus. Toch weer iets interessants 

met een voordelige prijs en veel eenvoudiger. We hopen dus van U daar te ontmoeten. 

 

En wat zal er buiten ons gebeuren? Zal Trump het weer halen, gaan we nog een regering krijgen? 

Ik durf er niet op gokken.  Alleszins ons plan ligt vast en we hopen van harte U weer te verwelkomen 

op een volgende activiteit! 

 

Het bestuur 
 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 
 

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

 Zaterdag 18 april 2020: Lentefeest in Horst 

 Donderdag 4 juni 2020: Daguitstap naar BE-MINE 
 

 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! 
 
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.



Zojuist vroeg ik aan mijn dochter het telefoonboek. Ze bekeek mij en vroeg of ik nog in het stenen tijdperk 

leefde en gaf me haar telefoon.  Om het kort te houden: de spin in de keuken is dood, haar telefoon is stuk en 

mijn dochter is boos                   3 

ONS KERSTFEEST VAN  7 DECEMBER 2019 

 

Ons jaarlijks kerstfeest ging traditiegetrouw weer 

door in de Orangerie van het Wagenhuis van het 

Kasteel van Horst. Veel trouwe leden waren weer op 

post, ook mochten we een aantal nieuwe begroeten. 

In totaal waren we met 57, iedereen was weer zeer 

goed op tijd en iedereen voelt zich weer snel thuis. 

Ook de nieuwelingen zijn snel opgenomen in de 

groep. 

 

En René, onze trouwe lotgenoot is er heel snel bij 

om met zijn accordeon al leuke deuntjes te 

verzorgen. 

 

Met een welkomstdrankje en bijhorende hapjes 

kunnen we weer bijpraten. Het wordt weer een 

gezellige namiddag, waar we onze dagelijkse zorgen 

even opzij kunnen zetten. 

 

Na het welkomst woordje kunnen we starten met 

het uitgebreide koude buffet, 2 vlees- en 2 

visbereidingen, een wintersoepje, en de nodige 

sausjes en diverse broodjes. 

Nadien volgt het warme buffet met 2 warme vis- en 

2 vleesgerechten. Alles begeleid met de nodige 

seizoen groenten en sausjes. 

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

ganse duur tot 17u. 

 

Alex Vuerinckx zorgt voor de muzikale  omlijsting. 

Voor de gelegenheid heeft hij een heel gamma van 

kerstliederen meegebracht. Hij brengt ze op zijn 

gekende swingende manier.  

Ook de  ‘echte’ kerstman is weer van de partij. 

 

Nu komt stilaan de muziek op de voorgrond… 

Lexie speelt trompet en zingt alle muziekgenres. De 

dansvloer krijgt meer en meer succes. We horen 

liedjes van vroeger en nu, sommige in een volledige 

eigen versie van Lexie. 

De kerstman blijft nog wat meegaan op de lustige 

deuntjes van onze muzikant. 



Ge weet dat ge oud begint te worden als ge bij het maken van een account meters naar beneden moet scrollen 

om bij uw geboortejaar te komen                 4 

 

Ondertussen staat er een uitgebreid 

dessertenbuffet klaar. Iedereen kan meerdere 

keren toetasten… De stemming gaat geleidelijk naar 

een hoogtepunt met polonaises, walsjes, enz… Onze 

muzikant smijt zich volledig. 

 

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

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

een afscheid toe. Iedereen is enthousiast. We 

leggen Alex al maar vast voor een volgend feestje. 

Het wordt steeds moeilijker om onze feeststemming 

te overtreffen. 

 

Foto’s en film kunt ge op onze website bekijken: 

www.gelaryngectomeerden.be 

 
 
 
 
 

DE  NIEUWJAARS  RECEPTIE  OP  17  JANUARI  2020 

 

Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar een 

nieuwjaarsreceptie gehouden. We nemen ons trouwens voor om dat 

telkens de 3e vrijdag van januari in ons koffielokaal te organiseren. 

En dit jaar hebben we  in totaal een 40-tal deelnemers geteld. Niet 

alleen lotgenoten en familie maar ook artsen, verpleegkundigen en 

andere paramedici mochten we begroeten. 

De bestuursleden hebben alles weer  goed voorbereid, taarten en 

wafels zelf gebakken, lekkere mattentaarten uit Geraardsbergen, 

chips, fruitsap, koffie  en alles natuurlijk begeleid door een lekkere 

CAVA. 

En ook onze voorzitter had zich in het zweet gewerkt met een 

grote wafelenbak… 

 

En met plezier konden we even terug kijken op de 

activiteiten van 2019 aan de hand van de vele foto’s, 

die geprojecteerd werden. Het nodigde trouwens 

ook uit om mekaar terug te ontmoeten op de 

volgende activiteiten. 

Kijk maar eens op pagina 2 van deze Samenspraak 

om ons verder programma te ontdekken.



Ik heb mijn to do-lijst van vorig jaar terug gevonden. Het was nog gelukkig nog helemaal actueel             5 

Noteer maar dat alle lotgenoten en familie welkom zijn elke vrijdag voormiddag voor een 

babbel  met koffie.  

Waar?  Auditorium Renaer, gelegen op  POORT 1, 

oranje pijl -1, halfweg tussen de inkomhall en de 

raadpleging NKO. 

Wij helpen U ook graag met het bestellen van 

verzorgmaterialen! 

Alle foto’s vindt U natuurlijk terug op onze 

website: www.gelaryngectomeerden.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESPREK MET HANNE MASSONET  
 

Hanne is reeds sinds 2016 logopediste in UZ Leuven. We hadden  een vlot gesprek  en wij hebben zeer 
aandachtig geluisterd… 
 
Hanne: 
Ik heb 3 zussen waarvan één logopediste is. Zij werkte hoofdzakelijk met kinderen, maar prikkelde toch 
mijn interesse voor dit beroep. Zo ben ik uiteindelijk logopedie gaan studeren aan de KU Leuven. In 2012 
ben ik afgestudeerd. Tijdens mijn opleiding was het al duidelijk dat ik graag met volwassenen wilde 
werken.



Ik zat al ruim een uur naar ‘de slimste mens’ te kijken  en toen nam mijn vrouw de spiegel weg….        6 

 
Ik ben gestart in een zelfstandige praktijk en heb dan nog twee jaar een postgraduaat gevolgd om mij te 
specialiseren in slikproblemen. Gaandeweg richtte ik ook mijn eigen praktijk op. Later ben ik dan met 
oncologie in contact gekomen. 
 
Hoe ben ik uiteindelijk in UZ Leuven terecht gekomen? 
Na 4 jaar werken als zelfstandig logopediste, mocht ik in 
2016 ook een vervanging doen in UZ Leuven. Zo kon ik op 
verschillende diensten ervaring op doen. Ik heb dan ook 
heel bewust een duidelijke keuze kunnen maken. 
In 2017 ging Eline Appermont, mijn voorgangster op 
NKO, een andere richting uit en kon ik haar opvolgen. Wij 
doen op dit ogenblik samen de stem-consultaties op 
donderdagvoormiddag. 
 
Wat mij het meest motiveert?  
Vele patiënten moeten na een operatie van ver terug komen. Je kan dan soms veel betekenen voor de 
mensen. Patiënten begeleiden bij hun eerste stemgeluid of eerste maaltijd na de ingreep betekent vaak 
veel. Het kan natuurlijk ook heel frustrerend zijn wanneer het niet van de eerste keer lukt. Maar voor het 
merendeel kan er gelukkig toch snel vooruitgang geboekt worden.  
Het is heel mooi als je als logopediste een rol kunt spelen bij deze primaire behoeften: terug leren eten en 
spreken.  
 
Zie ik alle lotgenoten? 
Na de operatie ben ik met mijn collega Dorien aanwezig op de dienst hospitalisatie en verdelen we de 
bezoeken onder elkaar. Nadien komen de patiënten bij mij of Professor Goeleven voor verdere opvolging. 
Wanneer de patiënten spraakrevalidatie in UZ Leuven willen volgen, gebeurt dit bij mij. Maar sommigen 
worden uiteraard ook in een regionaal ziekenhuis dichter bij hun woonplaats opgevolgd of volgen thuis 
therapie. 
 
Is het na de operatie duidelijk welke techniek zal gebruikt worden? 
Momenteel wordt bij de operatie dikwijls een stemknop ingeplant. Dan leren mensen uiteraard spreken 
met behulp van ‘knoopspraak’. Eventueel kunnen zij aanvullend slokdarmspraak aanleren.  
Indien de stemknop niet geplaatst kan worden, bijvoorbeeld wanneer de slokdarm werd weggenomen en 
de maag is opgetrokken, opteren we voor slokdarmspraak of spreken met een electrolarynx. Die toestellen 
zijn door de jaren heen goed geëvolueerd. Doordat je vlot de toonhoogte kan regelen en variëren klinkt de 
spraak minder monotoon. 
Het blijft bij elke spraaktechniek moeilijk om te spreken tijdens een maaltijd.  
 
En wat met de zelfhulpgroep? 
Het is voor vele patiënten belangrijk om met lotgenoten in contact te komen en te horen hoe zij hun 
problemen hebben opgelost. Ik spreek hen er ook altijd over, maar ieder is uiteraard vrij om contact op te 
nemen. Op vrijdagvoormiddag is er altijd iemand van de zelfhulpgroep aanwezig, zowel in het koffielokaal 
als in de wachtruimte van NKO dat stimuleert patiënten wel om een bezoekje te brengen. 
Men kan ook steeds contact nemen via de verpleging, of telefonisch op het nummer dat in de folder of in 
het tijdschriftje ‘Samenspraak’ genoteerd staat. 
 
En wat als men later terug op logopedie een beroep wil doen? 
Dat blijft uiteraard altijd mogelijk. Het beste is om bij een raadpleging het probleem te formuleren aan de 
arts en te vragen naar een logopediste.



Vraagje over de tafeletiquette bij uw kerstdiner: Moet de GSM links of rechts van uw bord?.         7 

Indien mogelijk proberen we mensen dan diezelfde dag nog te zien. Als het niet onmiddellijk gaat maken 
we een afspraak. Dat kan zowel voor slik- als spraakproblemen. Zo nodig regelen we dat samen met onze 
diëtiste. Mensen blijven ook altijd welkom voor vragen of problemen, zelfs als men opgevolgd wordt in een 
regionaal ziekenhuis.  
 
Ligt mijn toekomst hier op NKO? 
Ik doe dit werk zeer graag, dat is zeker al duidelijk. 
Het zijn hier fijne collega’s, artsen, verpleging en andere paramedici. En sedert de verhuis naar 
Gasthuisberg hebben we een optimale infrastructuur wat het werken ook heel aangenaam maakt. 
Dus ja mijn toekomst ligt zeker hier!  
 
Bedankt Hanne, dat je tijd maakte voor ons! 
 

Paul maakte het mee… 

Al meegemaakt? ’s Nachts in een kliniekbed en maar niet kunnen slapen, en dan maar kijken 

naar wat er is, en de dingen laten spreken. Uiteindelijk komt de slaap nadien toch… 
 
waarneembaar in de nacht (10 op 11 december 2019) 

 
stoelen: 

klagen doen we niet 

ze behandelen ons goed 

zetten ons op tijd opzij en 

bezoek zit niet te lang 

we voelen ook wel 

of ze graag komen 

we klagen niet 

 

zetel: 

klagen doe ik niet 

ik heb mijn hoekje 

ben vrij zacht van aard 

en wie tot mij komt vindt rust 

ik voel ze denken en 

een beetje herleven 

die bedliggers 

 

bed: 

ze liggen allemaal 

vooral in bedje geduld 

ik ben van hen 

ze kunnen mij wat doen bewegen 

en de bezoekers tonen 

dat is nu mijn bed

ze kunnen ’s nachts wakker liggen 

en slapen overdag 

juist net wat ze niet willen 

wij dragen ze wel en 

delen in hun vreugd als ze 

even of voor lang ons verlaten 

 

plasfles: 

ik heb geleerdere namen 

ze zeggen mij niets 

ik zeg alleen maar 

neem me en doe je verhaal 

 

vuilzak: 

voor mij geen mooie namen 

ik ben van gehaat plastiek 

en hou alleen in stilte bij 

al wat weg mag of moet 

en vol of niet 

verdwijnen doe ik wel 

allemaal zonder klagen 

 

knoppen boven bed: 

laat ze maar doen 

’t zijn mensen 



Ik bid vaker bij de geldautomat dan in de kerk  8 

 

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

ACHTERGROND  
 
 

Resultaten na totale laryngectomie bij bestraalde patiënten; DEEL 1 
 
 

Wat is een salvage totale laryngectomie? 
 
Sinds enkele decennia worden patiënten met kanker van de larynx (strottenhoofd) en de hypofarynx (de 
laagst gelegen zone van de keel, op de overgang naar de slokdarm)  voornamelijk behandeld met bestraling 
of een combinatie van bestraling met chemotherapie.  
 
Het chirurgisch verwijderen van het strottenhoofd (totale laryngectomie), al dan niet in combinatie met de 
hypofarynx (totale laryngectomie met partiële faryngectomie), wordt heden ten dage voornamelijk 
uitgevoerd wanneer de bestralingsbehandeling de kanker niet onder controle krijgt of wanneer de kanker 
enige tijd na de bestraling terugkeert.  
We noemen dit een ‘salvage totale laryngectomie’ of ‘reddings totale laryngectomie’.  
 
De resultaten van een salvage laryngectomie waren niet zeer gekend 
 
Het opereren in een reeds bestraald gebied brengt echter heel wat problemen met zich mee: niet alleen is 
de operatie voor de chirurg technisch moeilijker omwille van verlittekening veroorzaakt door de 
voorafgaande bestraling, ook de genezing na de ingreep verloopt meestal niet van een leien dakje.  
 
Zo wisten we al van eerdere studies dat deze patiënten na de operatie vaak een fistel ontwikkelen (een 
verbinding tussen de gehechte keel en de buitenwereld, waarbij speeksel via een opening uit de hals 
komt), waardoor het beter is om tijdens de operatie de keel te bedekken met gezond, niet bestraald 
weefsel, meestal afkomstig van de borststreek in de vorm van een spierflap of spier-huidflap 
(pectoralisflap). 
 
 Het uitvoeren van zulke radicale ingreep leidt spijtig genoeg ook niet steeds tot genezing van deze 
patiënten; in sommige gevallen blijft de kanker terugkeren. Op de keper beschouwd kunnen we wel zeggen 
dat over de resultaten van zulke salvage laryngectomieën niet zeer veel gekend is in de medische 
wetenschap.  
 
Krachten bundelen met andere ziekenhuizen 
 
Deze bevinding was voor ons (Prof. Vander Poorten, Prof Delaere en mezelf) dan ook de reden om de 
krachten te bundelen met andere hospitalen in Vlaanderen (UZ Gent, Sint-Lucas ziekenhuis Gent en Sint-
Jan ziekenhuis Brugge) en om de gegevens van alle patiënten die in één van deze centra zulke ingreep 
ondergingen (anoniem) te analyseren.  
Op deze manier konden we gegevens van 405 patiënten verzamelen en de resultaten van laryngectomieën 
in bestraald gebied kritisch bekijken.  
 
Dit is de grootste groep van patiënten die ooit, wereldwijd, geanalyseerd kon worden! De analyses hebben 
ons een schat aan informatie opgeleverd, waardoor ik maar enkele van onze bevindingen hier kan 
vermelden. 



Een dronken spookrijder wordt aangehouden door de politie. “Zo meneer, waar rijdt U naartoe?” vraagt de agent 

streng. “Ik weet het niet meer” lalt de man, “maar waarschijnlijk ben ik te laat want iedereen komt al terug”    9 

Complicaties en postoperatieve functie (slikken en spreken) 
 
Bijna 35% van de patiënten hadden te maken met complicaties na de operatie: een postoperatieve 
bloeding kwam voor in 5%, een wondinfectie in 16% en een fistel in 25% van de patiënten!  
Gelukkig blijkt deze fistel in de overgrote meerderheid van de gevallen vanzelf te genezen (87% van de 
fistels), ook al kan dat soms heel wat geduld vragen.  
 
De gemiddelde hospitalisatieduur na zulke salvage laryngectomie was gemiddeld 21 dagen en 15% van de 
patiënten dienden een tijdje na ontslag uit het hospitaal opnieuw opgenomen te worden, meestal omwille 
van een late fistelvorming.  
Bijna alle patiënten (95%) konden na de operatie voldoende voeding via de mond innemen, en dit 
gemiddeld na 20 dagen. Echter, gedurende de maanden en jaren na de ingreep vermeldt 31% van de 
patiënten dat sommige voedingsmiddelen moeilijker doorgeslikt kunnen worden; wat in 1 op 4 van deze 
patiënten een behandeling noodzakelijk maakt (voornamelijk het uitrekken of dilateren van de keel).  
 
Spraakrevalidatie was in de meerderheid van patiënten succesvol 
 
Ook spraakrevalidatie was in de meerderheid van de patiënten succesvol (87%), en dit meestal met behulp 
van de Provox prothese. 
Dankzij deze grote groep patiënten konden we ook op zoek gaan naar bepaalde factoren die een nadelig 
effect hebben op de genezing en slik-en spraakfunctie achteraf. Zo zagen we dat patiënten die voor hun 
operatie bloedarmoede (te weinig rode bloedcellen) hadden meer complicaties doen na de ingreep. 
Patiënten die na de operatie een fistel ontwikkelden of vroeger bestraling met chemotherapie ondergingen 
(in plaats van enkel bestraling) hadden dan weer minder kans om na de laryngectomie alle voeding via de 
mond te kunnen innemen.  
 
Sliklast op de lange termijn kwam meer voor bij patiënten die een fistel ontwikkelden maar kwam minder 
voor bij patiënten bij wie enkel het strottenhoofd verwijderd werd (zonder deel van de keel) en bij mensen 
bij wie de keel tijdens de operatie verbreed werd met een spier-huidflap van de borst (in vergelijking met 
enkel bedekking van de keel met spier van de borst).  
 
In de volgende editie van Samenspraak zal ik jullie vertellen wat de resultaten waren op vlak van 
definitieve genezing en overleving en welke factoren kunnen voorspellen of iemand al dan niet hervalt 
na een salvage laryngectomie.  

 

 

ERFENISSPRONG:  LAAT EEN DEEL VAN JE ERFENIS NA AAN JE KLEINKINDEREN 

Met een erfenissprong laat je een deel van je vermogen rechtstreeks na aan je kleinkinderen. Dat kan 

interessant zijn als je kinderen voldoende eigen vermogen hebben. Zo kunnen je kleinkinderen dat geld 

bijvoorbeeld gebruiken om een eigen huis te kopen of een zaak te starten. 

Op die manier betalen je kleinkinderen maar een keer erfbelasting. Want erven eerst je kinderen jouw 

vermogen en je kleinkinderen op hun beurt het vermogen van hun ouders? Dan betalen zowel je kinderen 

als je kleinkinderen erfbelasting op je vermogen. 

 

Tip: wist je dat je tot 12.500 euro belastingvrij kunt nalaten aan je kleinkind? 



Soms vraag ik mij af, wat zal er met die mensen zijn gebeurd die mij de weg hebben gevraagd  10 

 

Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO 

en geeft regelmatig voedingstips voor 

gelaryngectomeerden 

 
 
 

 

2020 GESTART MET GOEDE VOORNEMENS? 

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, hebben veel mensen goede voornemens genomen. Gezonder leven 
is het meest gekozen goede voornemen van de afgelopen jaren. Helaas houden de meeste mensen hun 
goede voornemens niet langer vol dan 1 tot 3 weken!  
Daarom enkele tips om 2020 te starten met een gezonder eetpatroon. 
 

1. Probeer vaker groenten en fruit op je menu te zetten.  
Groenten en fruit zitten boordenvol goede voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen. 
Voeg fruit toe aan je ontbijt, neem extra (rauwe) groenten bij de broodmaaltijd of neem 
als tussendoortje een stuk fruit of soep. Probeer dagelijks 5 porties fruit en groenten te 
nemen.  
 

2. Donderdag veggiedag. 
Uit de nationale voedselconsumptiepeiling blijkt dat wij nog steeds te veel vlees op het 
menu zetten. Een goed voornemen kan zijn om 1 dag per week geen vlees of vis te eten, 
maar te vervangen door een plantaardig alternatief. Zo verklein je je risico op hart- en 
vaatziekten, diabetes type 2 en sommige kankers. Bovendien help je zo mee aan een beter 
milieu.  
 

3. Ga voor goede vetten 
Kies in 2020 vaker voor vetten met een goede vetzuursamenstelling. Onverzadigd vet geniet de voorkeur 
boven verzadigd vet. Vet dat zacht of vloeibaar is bij kamertemperatuur bevat veel onverzadigd vet. Denk 
aan vloeibare bak- en braadproducten en margarine in een kuipje. Daarnaast leveren ook vis en noten veel 
onverzadigd vet. Verzadigd vet zit veel in dierlijke producten, zoals vet vlees en volle melkproducten en 
volvette kaas. Ook zit er veel verzadigd vet in koek, gebak en snacks. 
 

4. Beweeg meer 
Voldoende lichaamsbeweging houdt je niet alleen gezond, maar heeft ook een positieve 
invloed op vermoeidheid, spanning en stress. Probeer dagelijks 30 minuten te bewegen 
op je eigen tempo. Ook de trap nemen in plaats van de lift, een wandeling maken met de 
hond of de fiets nemen om naar de bakker te gaan, tellen mee als beweging. Probeer 
lange periodes van inactiviteit te vermijden.  
 

5. Tournée minérale  
Tournée minérale is in volle gang, maar probeer ook de rest van het jaar zuinig te zijn met 
alcohol. Beperk alcohol tot maximum 2 standaardconsumpties per dag en probeer 2 dagen 
per week niet te drinken. Wees creatief met zelf gemaakte ice tea in tal van smaken of ga 
zelf aan de slag met mocktails. Ook op café of in restaurants is er tegenwoordig een 
uitgebreid alcoholvrij aanbod.  
 
Stel voor jezelf realistische doelen en geef jezelf 2 maanden om een nieuwe gewoonte aan te leren.  
Veel succes!



Einstein ontmoet Chaplin in 1931.  Einstein zegt hem: “ Wat ik het meest bewonder in uw kunsten is dat iedereen 

U begrijpt zonder dat ge ook maar één woord uitspreekt.” “Dat is waar” zegt Chaplin, “maar uw roem is nog veel 

groter. Iedereen bewondert U terwijl niemand U begrijpt!”  11 

KOM OP TEGEN KANKER TREKT BIJNA 19 MILJOEN EURO UIT OM BELOFTEVOL 
KANKERONDERZOEK EN INNOVERENDE ZORGINITIATIEVEN TE STEUNEN.  

 
De organisatie kende maandagavond, 2 december, 73 beurzen en toelagen toe tijdens een uitreiking in 
de Brusselse Ancienne Belgique.  
 
In totaal maakt Kom op tegen Kanker 18.859.675 euro vrij voor 
kankeronderzoek en zorginitiatieven. Die moeten de 
overlevingskansen verhogen en de levenskwaliteit van (ex-
)kankerpatiënten verbeteren. Het gaat om ongeveer de helft van 
de totale inkomsten van de organisatie uit legaten, giften, en de 
opbrengsten van allerhande acties. Het geld gaat naar 73 
onderzoeksprojecten en externe zorginitiatieven. 
 

Patiëntgerichte projecten 
Naast de jaarlijkse toekenning van beurzen en onderzoekstoelagen reikte Kom op 
tegen Kanker maandagavond voor het eerst prijzen uit aan de meest 
patiëntgerichte projecten: De Prijs Jean-Jacques Cassiman in de categorie 
biomedisch onderzoek, en de Prijs Kathy Lindekens voor psychosociale projecten. 
 

 
 

AANTAL ROKERS DAALT OPNIEUW:  1 OP DE 8 VLAMINGEN ROOKT NOG ELKE 

DAG (MAAR WEL GEMIDDELD 15 SIGARETTEN) 
 

Het aantal rokers in Vlaanderen was de afgelopen 20 jaar nog nooit zo laag. In 2018 rookte 16 procent van 
de Vlamingen. Dat meldt het statistiekbureau van de Vlaamse overheid. Vooral het aantal mensen dat 
dagelijks rookt, daalt nu al 10 jaar op rij. In 2018 rookte 1 op de 8 Vlamingen dagelijks. Tien jaar eerder was 
dat nog 1 op de 6. 
 
"Goed nieuws voor onze longen", tweette Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) 
vandaag. "Het aantal rokers in Vlaanderen blijft dalen." Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in 
2018 16 procent van de Vlamingen van 15 jaar en ouder rookten. In 2013, vijf jaar eerder, was dat nog 20 
procent. In 2001 zelfs bijna 25 procent. 
 
Wie dagelijks rookt, steekt gemiddeld net geen 15 sigaretten per dag op. Dat is eentje minder dan 5 jaar 
geleden. In 2004 rookten dagelijkse rokers nog 16,6 sigaretten. 
 
Niet minder gelegenheidsrokers 
Opvallend: het zijn vooral de dagelijkse rokers die in aantal afnemen: 12 procent in 2018 tegenover 20,3 
procent in 2001. Het percentage occasionele rokers daarentegen blijft wel al bijna 20 jaar min of meer 
stabiel en schommelt rond de 4 procent.  
En daar blijft gevaar in schuilen, waarschuwt de Stichting tegen Kanker. 
"Als je enkel bij gelegenheid rookt, dan heb je niet zo veel last van de hoge sigarettenprijzen", zegt Suzanne 
Gabriëls, expert tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker. "De prijs van sigaretten is echt een 
ontradend middel, maar pas bij dagelijks gebruik en zware verslaving weegt het rookgedrag enorm door op 
je budget."



Wie het laatst lacht, denkt het traagst  12 

DOE JIJ MEE AAN LEVENSLOOP? 

 
Op 9 & 10 mei zal onze zelfhulpgroep deelnemen aan Levensloop Leuven van Stichting tegen Kanker. Een 
solidariteitsevenement waarbij de lokale gemeenschap van een stad of gemeente strijdt tegen kanker. 
 
Tijdens een Levensloop wordt van zater- tot zondagnamiddag in teamverband gewandeld of gelopen op 
een parcours. Deze 24u symboliseren de constante confrontatie van een patiënt en zijn naasten met de 
ziekte. 
 
Er is doorlopend animatie voor jong en oud. Dit alles georganiseerd door een enthousiaste groep van 
vrijwilligers. 
De wandelaars en lopers betalen 10 euro voor hun deelname. De opbrengst gaat integraal naar Stichting 
tegen Kanker. Dit geld wordt door Stichting tegen Kanker geïnvesteerd in wetenschappelijk 
kankeronderzoek en in projecten om patiënten en hun naasten te ondersteunen. 
 
Wat betekent Levensloop voor jou? 
Mensen die kanker hebben of hebben gehad zijn de eregasten. Ze worden 
‘vechters’ genoemd. 
Levensloop beleven als vechter is samen met je familie, zorgdragers en/of vrienden 
genieten van een zorgeloos weekend. Zo is er een verwenaanbod waar je als 
vechter gratis kan aan deelnemen. Dit kan gaan van een receptie, ontbijt, massage, 
yoga, bloemschikken tot degustaties of workshops.  
Voor elke leeftijd is er wel iets te beleven! 
 
Gezellig samen zijn en ontmoetingen met andere Vechters en zorgdragers staan centraal tijdens een 
Levensloop! 
Voor de Vechters worden ereplaatsen voorzien tijdens de openings-, kaarsen- en slotceremonie. 
Momenten die je zeker niet mag missen! 
Ook voor en na Levensloop houden we graag contact en ben je 
welkom op één van onze activiteiten doorheen het jaar.  
  
Als lotgenotenvereniging  zullen we hier aan meedoen en willen 
we samen met onze leden er een gezellig weekend van maken. 
Inschrijven kan via de website www.Levensloop.be of wij helpen 
je graag met je inschrijving, hiervoor kan je terecht bij: 
zelfhulp.vgl@gmail.com of bij één van onze bestuursleden 
 
 
 

WIJ WAREN AANWEZIG OP DE DANKDAG VAN KOTK 

 
CAMPAGNE VAN KOM OP TEGEN KANKER LEVERT NIEUW RECORDBEDRAG VAN 35,9  MILJOEN EURO OP  
 
Kom op tegen Kanker heeft de campagne 2018-2019 afgesloten met een netto-recordopbrengst van maar 
liefst 35.943.987 euro. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt tijdens "Dankjeweldoener", een 
dankdag voor actievoerders en vrijwilligers.  
Volgens algemeen directeur Marc Nichils is één van de mogelijke verklaringen voor het succes het feit dat 
er een grotere maatschappelijke behoefte is aan solidariteit.  
Ter vergelijking: tijdens de vorige campagne in 2016-2017 werd er een kwart minder opgehaald. Nochtans 
was die campagne al een recordeditie met een opbrengst van ruim 28 miljoen euro.

http://www.levensloop.be/
mailto:zelfhulp.vgl@gmail.com


Blijf weg van negatieve mensen, zij hebben een probleem voor elke oplossing (Einstein)   13 

Volgens algemeen directeur Marc Michils zijn er verschillende 
mogelijke verklaringen voor het nog steeds toenemende 
succes van Kom op tegen Kanker.  
"Enerzijds maken veel mensen kanker van dichtbij mee", zegt 
hij. "Met meer dan 41.000 diagnoses per jaar in Vlaanderen, 
kent iedereen wel iemand in zijn omgeving die 
geconfronteerd wordt met de ziekte. Anderzijds is de stijging 
te verklaren door het feit dat er een steeds grotere 
maatschappelijke behoefte is aan solidariteit." 
 
De organisatie stelt dat wie geld besteedt aan Kom op tegen 
Kanker ook weet waar dat terechtkomt.  
De ngo werkt samen met commissies van experts die de 
kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van de voorstellen om 
het geld te besteden toetsen.  
Ex-kankerpatiënten en hun naasten mogen bovendien 
eveneens hun zegje doen. "De samenwerking tussen de 
experten- en patiëntencommissies garandeert dat de 
projecten wetenschappelijk van hoge kwaliteit zijn en zo snel 
mogelijk een meerwaarde opleveren voor mensen die kanker 
hebben (gehad)", klinkt het. 
 
Op de dankdag "Dankjeweldoener" in het Antwerpse 
Elisabeth Center konden 1.780 actievoerders en vrijwilligers 
zaterdag genieten van een optreden van Niels Destadsbader, 
die samen met Miguel Wiels het campagnelied voor 30 jaar 
Kom op tegen Kanker schreef, en deelnemen aan infosessies 
en workshops. 
 
 

W IST JE DAT? 

 

Recht op vergeten 
Voor personen met een chronische ziekte Is een schuldsaldoverzekering afsluiten  niet evident. Zij moeten 
vaak een bijpremie betalen of worden geweigerd. Het recht op vergeten is ingevoerd om ervoor te zorgen 
dat meer mensen een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten. 
Deze wet richt zich in de eerste plaats op mensen met kankeraandoeningen. Wanneer iemand meer dan 10 
jaar geleden een succesvolle behandeling onderging, mag die hiervan geen nadeel meer ondervinden 
wanneer de premie voor een schuldsaldoverzekering wordt bepaald. 
 
FarmaStatus 
Er bestaat een app om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te bekijken. 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) lanceerde de app FarmaStatus. Hiermee blijf je als 
patiënt op de hoogte van de voorraad van een specifiek geneesmiddel. De app geeft je ook aanbevelingen 
bv. over alternatieven voor het geneesmiddel. 
 
Apotheker van wacht 
Sinds 1 november 2019 mag een apotheker van wacht geen supplement meer aanrekenen als je buiten de 
normale openingsuren een geneesmiddel koopt. Dit geldt enkel voor geneesmiddelen op voorschrift. Voor 
andere mag hij nog steeds een supplement aanrekenen. 



Ze zeggen dat zoveel mensen zijn dood gegaan door alcohol… 

Waarschijnlijk realiseren ze zich niet dat er ook velen door geboren zijn    14 

DE STEMBANDEN VAN GUGA BAÚL 
 

“Mijn stem is voor mij überbelangrijk. Mij uitdrukken met mijn stem is een manier om 

stress te verjagen. En ik vind het fijn om te experimenteren, kijken hoeveel rek erop zit. 

Maar imiteren zit niet enkel in de stem. Ik heb ook een zeer auditief geheugen. Ik kon het 

beste studeren door de cursus in  te spreken.  Soms met de stem van de prof.” (lacht)  

“Ook op mijn albums ‘doe’ ik stemmetjes. Ooit wil ik zingen met mijn eigen stem, maar het 

is te vroeg. Ik heb mijn eigen sound nog niet gevonden.” 

 

“Ik soigneer mijn stem door veel water te drinken. Op het vliegtuig smeer ik Libello aan 

mijn neus, komt de koude aircolucht minder snel naar binnen. Anders heb ik het 

onmiddellijk zitten. Dan denkt iedereen écht dat ik Jean Blaute ben.” 

 

Stembanden hebben is zo vanzelfsprekend, het is maar als ge ze mist dat ge beseft hoe belangrijk ze zijn. 

 

 
 

Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley-Davidson 

toen hij een cardioloog in zijn winkel ontwaarde. 

De cardioloog stond te wachten tot de monteur even tijd had om 

naar zijn motorfiets te kijken. 

De monteur riep naar de cardioloog dat hij even moest komen kijken 

naar de interne delen van de motor. De cardioloog liep een beetje 

verbaasd naar de monteur toe.  De monteur ging staan, veegde zijn 

handen aan een doek af en zei tegen de cardioloog: ”Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, 

haalde de kleppen eruit, herstelde de schade en dan heb ik hem weer in mekaar gezet. 

Hoe komt het dan dat ik per jaar 39.500 EUR verdien en U 1.600.000 EUR? Terwijl wij in feite 

hetzelfde werk doen. 

De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen. 

Toen zei hij tegen de monteur: ”Probeer die operatie eens uit te voeren met een draaiende motor” 

 

*  *  * 

Wodka + ijs verziekt de nieren 

Rum + ijs verziekt de lever 

Gin + ijs verziekt je brein 

Whiskey + ijs verziekt je hart 

Het ziet er naar uit dat ijs heel slecht voor je is! 

 

*  *  * 

 

Ik probeer momenteel nieuwe vrienden te vinden zonder de hulp van facebook. 

Dus trek ik al dagen de straat op en schreeuw ik uit wat ik heb gekookt en gegeten, hoe ik me voel, 

wat ik aan het doen ben, waar ik me bevind… 

En om het even wie ik tegen kom klamp ik aan en roep ik toe: “ik heb je graag” 

Er zijn al 7 mensen die me volgen: 2 politieagenten, 1 psychiater, 2 verplegers en 1 dokter



Als ik glimlach, heb ik duivelse plannen. 

Als ik schaterlach, zijn ze uitgevoerd…    15 



 

SAMENSPRAAK  nr. 73  Februari 2020   16 

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 
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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