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Ik voel mij precies terug 16: de naft is goedkoop, mijn haar is lang en ik heb huisarrest….          2 

Beste Vrienden, lotgenoten, 
 

Zullen we het even over corona hebben? 

 

Begin 2020 hadden we er nog niet van gehoord en nu worden we al meer dan een maand overspoeld 

door cijfers en richtlijnen. Ge moogt geen TV opzetten, dagblad of tijdschrift openbladeren, corona 

beheerst volledig de berichtgeving.  We moeten ons houden aan ‘social distancing’ en hopen dat we 

snel aan ‘flattening the curve’ komen. In het Engels klinkt dat precies veel gevaarlijker…. 

 

Maar het mag ook niet onderschat worden als ge ziet welk menselijk lijden dit onzichtbaar ding 

veroorzaakt. En hoe de zorg nu onder stress staat om dit maximaal met alle mogelijke middelen te 

bestrijden. 

 

Vanaf 13 maart, toen alle maatregelen van kracht werden, hebben wij ook al onze activiteiten gestopt. 

Waar het altijd onze doelstelling is om onze lotgenoten  zoveel mogelijk met mekaar in contact te 

brengen is het nu plots omgekeerd. Ook wij moeten maximaal in ons kot blijven. Geen lentefeest, geen 

daguitstap, ook ons koffielokaal op vrijdagvoormiddag is gesloten en dat zal zo wellicht nog een tijdje 

duren. 

 

En we missen jullie. We communiceren veel via de digitale weg. Met telefoon, SMS, computer. Vooral 

met familie natuurlijk, maar we krijgen ook vragen van lotgenoten over hoe we de klevers en filters via 

internet kunnen bestellen. Velen zijn op zoek of er speciale zorgen of richtlijnen moeten in acht 

genomen worden als gelaryngectomeerde. 

 

Veel antwoorden hebben we op onze website gezet. Maar we weten dat niet iedereen de weg daar 

naartoe vindt. Daarom hebben we besloten om deze samenspraak in het licht van corona op te stellen. 

Het is een speciaal nummer dat we zonder toegang tot het ziekenhuis hebben opgesteld en verstuurd. 

We hebben dus in dit nummer nog een aantal antwoorden gegeven op de gestelde vragen. Ook een 

sfeerbeeld vanuit ‘Fort Gasthuisberg’ is voorzien. Hoe ondergaan onze bestuursleden deze lockdown? 

Nu jullie ook veel tijd hebben,  hebben we een woordzoeker opgesteld. Als ge de oplossing vindt, stuur 

ze dan zeker door. Wie weet volgt er een verrassing… 

 

We hopen ten stelligste dat jullie het goed stellen. Dat ge de richtlijnen kunt volgen en dat nog een 

hele tijd kunt volhouden. Wellicht ondergaan wij als  60-plussers en als gelaryngectomeerden het 

langst deze lockdown. 

Maar van zo gauw we kunnen zullen we weer paraat zijn en samen allerlei activiteiten  organiseren. 

 

Hou het gezond en tot binnenkort! 

Firmin 
 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 
 

• Al onze activiteiten zijn momenteel geannuleerd. We mogen nu éénmaal geen lotgenoten met mekaar in 
contact brengen. 
Wanneer de situatie verandert kan U dat lezen op onze website www.gelaryngectomeerden.be of op 
onze facebook pagina. 
Ook met onze volgende tijdschriften houden we U op de hoogte.

http://www.gelaryngectomeerden.be/


Ik zit al heel de tijd met dat liedje van George Baker in mijn hoofd, ‘Una Corona Blanca, I am just a flu in the 

sky’.  Of ging dat liedje toch anders      ….          3 

RICHTLIJNEN/AANBEVELINGEN IN TIJDEN VAN CORONA  

 

Dr. Jeroen Meulemans geeft duidelijke aanbevelingen voor onze lotgenoten 

 

We moeten ervan uitgaan dat een open stomie een belangrijke bron kan zijn van 
aerosol-verspreiding in de omgeving, met aldus een hoge kans op doorgeven van 
corona-besmetting. Het omgekeerde geldt waarschijnlijk ook, namelijk rondlopen met 
een open onbeschermde stomie verhoogt de kans op besmetting door besmette 
aerosoldruppels in de omgevingslucht. 
  
In eerste instantie lijkt het mij belangrijk om: 

• steeds filter te gebruiken: dit houdt de eigen geproduceerde aerosols grotendeels 
tegen en voorkomt verspreiding in de omgevingslucht – verlaagt kans op besmetting medemensen 

• bij buitenshuis begeven is voldoende afstand bewaren tot medemens van belang (social distancing, 1.5 
tot 2 m) 

• zo weinig mogelijk manipulatie van de filter/stomie met de handen, na en voor manipulatie zeker 
handen wassen. Zeer belangrijk om enerzijds geen virus in de luchtpijp te brengen maar anderzijds ook 
om het niet door te geven moest je besmet zijn 

• het dragen van een mondmasker (in jullie geval kan het masker voor de stomie, in de hals gedragen 
worden – steeds in combinatie met een filter) is enkel van nut om kans op besmetting van je 
medemensen te verkleinen als je zelf besmet bent, of in specifieke situaties (bv ziekenhuisbezoek). Een 
chirurgisch masker voorkomt eigen besmetting niet. 

  
Een standaard filter alleen volstaat niet in dit geval gezien het naar mijn weten geen viruspartikels 
tegenhoudt. Atos heeft wel een Provox Micron filter waarbij ze claimen dat viruspartikels voor meer dan 
99% uitgefilterd wordt, echter of dit ook geldt voor coronavirus is nooit bestudeerd. Voorzichtigheid blijft 
dus zeker geboden.  
Op website van ATOS staat: 
Provox® Micron™ and ProTrach® XtraCare™ have not been tested specifically for protection against the 
Novel Corona Virus 2019. Tests show bacterial and virus filtration efficiency to be ≥99%. 
  
Dus: 

• HME filters steeds dragen, geen open stomie 

• speciale filters (bv Atos micron) bieden mogelijks extra bescherming, maar niet bewezen. Standaard 
veiligheidsmaatregelen hier opgelijst blijven ook dan belangrijk. 

• chirurgisch mondmasker voor de stomie bij ziekenhuisbezoek, bezoek bij de huisarts, of indien zelf 
het vermoeden van besmetting (koorts, contact met besmette persoon, etc.) met mogelijk contact 
met medemensen (bv op weg naar dokter) 

• bij bewezen besmetting moet je sowieso in isolatie blijven (thuis of in ziekenhuis) 

• goede hygiëne heel belangrijk: handen wassen na manipulatie en voor manipulatie (reiniging etc) 
van stomie 

• afstand houden tot medemensen (cfr advies voor iedereen: 1.5-2 m) 
 
Dr. Jeroen Meulemans 
 



Ik werd in paniek wakker omdat ik bang was dat ik te laat op mijn werk zou komen. 

Gelukkig bleek ik daar al te zijn                 4 

GELARYNGECTOMEERD EN HET CORONAVIRUS. 

 
Onze Nederlandse collega’s van Hoofd/Hals formuleren het zo: 
 
Er is veel te doen over het Coronavirus Covid-19. We krijgen regelmatig vragen of er speciale 
voorzorgsmaatregelen genomen moet worden bij een laryngectomie. We hebben via een KNO arts deze 
informatie van een gelaryngectomeerde kinderarts ontvangen: 
 
Als je gelaryngectomeerd bent adem je niet meer door de neus en mond maar door een opening in de hals. 
Je bent dan gevoeliger voor een infectie van de luchtwegen omdat de lucht die wordt ingeademd niet 
gefilterd wordt door de neus. Hierdoor is er een verhoogd risico op het inademen van virussen, bacteriën 
en schimmels die problemen in de longen kunnen geven. Als je gelaryngectomeerd bent is het goed extra 
op de hygiëne te letten om problemen te voorkomen, vooral tijdens het griepseizoen en andere virale 
epidemieën. 
 
Respiratoire pathogenen (ziekteverwekkers die problemen geven aan de luchtwegen) worden het meest 
verspreid van een besmet persoon naar anderen door middel van: 

• De lucht door hoesten en niezen 

• Persoonlijk contact, zoals het aanraken of het schudden van handen 

• Het aanraken van een besmet object of oppervlak en vervolgens  het aanraken van het 
tracheastoma, mond, neus of ogen nog voordat de handen gewassen zijn. 

Van belang is de maatregelen van de RIVM in acht te nemen: http://www.rivm.nl/coronavirus 
 
En een gelaryngectomeerde is kwetsbaar omdat: 

• longproblemen vaak een rol spelen 

• hij/zij behandeld is voor kanker  

• leeftijd meespeelt 
 
Gelaryngectomeerden kunnen zich beschermen door 

• Het zoveel mogelijk  dragen van een HME filter, vooral in het gezelschap van andere mensen. Een HME 
filter met extra filtering kunnen het  risico verlagen van het inademen van het virus (zoals , Provox 
Micron, Provox XtraMoist, Laryvox Extra HME). 

• Het dragen van een Befje of Buchanan kan een oplossing zijn als je geen HME filter kunt dragen. Het 
beschermt de luchtweg. Het geeft geen afdoende bescherming tegen bacteriën en virussen. 

• Het dragen van een masker wordt moeilijk omdat het niet sluitend is te krijgen. Het nut hiervan is niet 
duidelijk. (zie foto’s hoe het masker te bevestigen). 

• De handen vaak te wassen met zeep en water gedurende minstens 20 seconden. Als water en zeep niet 
beschikbaar zijn voldoet een hand-desinfectans op basis van ten minste 60%  alcohol. Goede 
handhygiëne is met name van belang bij het verzorgen van het stoma en bij het indrukken van de HME 
om te kunnen spreken. 

• Het zo min mogelijk aanraken van de stoma, HME, ogen, neus en mond met ongewassen handen. 

• Het vermijden van nauw contact met zieke mensen. Reiniging en desinfecteren van vaak aangeraakte 
voorwerpen en oppervlakken. 

 
 
 
 

http://www.rivm.nl/coronavirus


Er zijn 3 dingen die ik altijd vergeet… 

Namen, gezichten en ….nog iets…..                 5 

HOE DIGITAAL BESTELLEN IN UZ LEUVEN? 

 
Het is reeds enige tijd mogelijk om de bestellingen van verzorgmateriaal digitaal te doen. Maar nu in deze 
corona-tijden waar we alleen essentiële verplaatsingen toegelaten zijn, is het ten stelligste aanbevolen. 
Daarom leggen we de werkwijze nogmaals uit. 
 
Deze werkwijze geldt enkel wanneer U in behandeling bent bij een arts van UZ Leuven. Het is zo dat andere 
ziekenhuizen een verschillende werkwijze hebben. 
 
U werkt best met het digitaal bestelformulier. 
Dat vindt U op de 'DOCUMENTATIE' - pagina van onze website www.gelaryngectomeerden.be 
Een rechtstreekse link: https://gelaryngectomeerden.weebly.com/documentatie.html 
 
De werkwijze is analoog voor ATOS en T-STOMA. U moet alleen zorgen dat U het juiste bestelformulier 
gebruikt. 
 
Ge vult het formulier in met het excel-programma. 
Maak er een kopie van op uw computer. 
Verstuur het via een email naar:  Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.ac.be 
 
Uw bestelling komt dan via de verpleging bij de apotheek van het ziekenhuis. 
Na controle gaat het verder naar de leverancier. 
De leverancier stuurt het pakket naar de apotheek van het ziekenhuis. 
Die laat het pakket na controle aan de patiënt thuis leveren via een postbedrijf. 
 
Gemiddeld heeft dit een doorlooptijd van 3 à 4 weken afhankelijk van de drukte van de bestellingen. 
Alleen in deze coronatijden zijn er langere wachttijden, gezien de verpleging er extra taken heeft bij 
gekregen. Dus: bestel tijdig 
 
Het is belangrijk dat het telkens via de apotheek van het ziekenhuis gaat om in regel te zijn met de 
mutualiteiten (en terugbetaling). 
 
We geven graag ondersteuning bij een digitale bestelling.  
Men kan ons steeds bereiken op zelfhulp.vgl@gmail.com 
U kan ook rechtstreeks onze bestuursleden contacteren: zie adressen achteraan. 
 

 
 
 

De tien geboden (in tijden van corona) 

 

Bovenal blijf in uw kot 

Nies niet ijdel, hoest noch snot 

Heilig steeds het zeepje smeren 

Handen geven zult gij weren 

Kus niet en geef ook geen kiss

Doe nooit wat onhygiënisch is 

Vlucht het knuffelen en ’t bevliegen 

Ook het aaien en het wiegen 

Wees steeds kuis in uw gedachten 

Dus ook als ’t kriebelt moet ge wachten 

 

 

http://www.gelaryngectomeerden.be/
https://gelaryngectomeerden.weebly.com/documentatie.html
mailto:Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.ac.be
mailto:zelfhulp.vgl@gmail.com


Ik ben zo bang dat iemand mijn schoonmoeder zal ontvoeren die alleen woont op de Sluisstraat 28, 3e verdieping 

code 3210, Sleutel onder de plantenbak                6 

TOOLS OM CONTACT TE HOUDEN IN TIJDEN VAN CORONA  

 
In tijden van social distancing blijven lotgenoten graag verbonden. Sociale afstand bewaren, betekent niet 
noodzakelijk sociaal isolement. Fysieke bijeenkomsten zijn even niet mogelijk, maar verenigingen kunnen 
zich uit de slag trekken met diverse communicatietools. Zo kan je een-op-een het gesprek aangaan of in 
groep met elkaar in contact blijven.  
 

Telefoneren  
Zoek het niet te ver. De gsm of de vaste telefoon is nog steeds een heel makkelijke manier om even te 
polsen hoe het met de ander gaat of om zelf een luisterend oor te zoeken.  
 

Whatsapp  
Je kan via WhatsApp ook een gesproken bericht achterlaten. Met gesproken berichten kun je direct 
communiceren met je contacten en groepen in WhatsApp. https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/23702247  
 

Videobellen  
Praatbox  
Praatbox.be is een initiatief om mensen via videochat met elkaar in contact te brengen tijdens de 
lockdown. Met het ingeven van drie woorden maak je je eigen praatbox zonder account aan te maken. Je 
ontvangt een vaste weblink om met anderen af te spreken en te videobellen. https://www.praatbox.be/  
 
Skype  
Skype is het meest gekend, maar je moet wel een account aanmaken. Je kan ook gewoon bellen zonder 
beeld. https://www.skype.com/nl/  
 
WhatsApp  
Met de functie Videobellen kun je videogesprekken voeren met je contacten. Met de functie Groepsbellen 
kunnen maximaal 4 deelnemers elkaar videobellen. 
https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/26000028/?category=5245237  
 
Messenger  
Je kan chatten met video en videogroepschats voeren. https://www.messenger.com/  
 
Zoom  
Gratis 1-op-1 videobellen. Wil je in groep videobellen? Met het gratis account vergader je tot 40 minuten 
met 3 of meer deelnemers. *De limiet van 40 minuten wordt tijdelijk opgetrokken tijdens de COVID-19-
maatregelen voor bepaalde accounts, zoals onderwijsinstellingen. https://zoom.us/  
 
Google Hangouts  
Praat een-op-een met iemand of nodig al je vrienden uit voor groepschats (tot 100 mensen) of 
videogesprek (tot 10 mensen). https://hangouts.google.com/  
 
Facetime  
Video- en audiogesprekken op de iPhone, iPad of iPod touch: https://support.apple.com/nl-be/HT204380  
 
 

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/23702247
https://www.praatbox.be/
https://www.skype.com/nl/
https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/26000028/?category=5245237
https://www.messenger.com/
https://zoom.us/
https://support.apple.com/nl-be/HT204380


Wanneer mijn vrouw begint te zingen, loop ik altijd naar buiten, 

zodat de buren kunnen zien dat ik haar niet mishandel             7 

Geschreven contact: mailen, berichten sturen, chatten…  
E-mail  
Sms via gsm, smartphone  
Google Hangouts: https://hangouts.google.com/  
Messenger: https://www.facebook.com/messenger/  
WhatsApp: Voer gesprekken een-op-een gesprekken of in diverse groepen. Zowel op je smartphone als op 
je computer: https://web.whatsapp.com/  
Skype:Via Skype kan je ook gewoon chatten.: https://www.skype.com/nl/  
Instagram: https://www.instagram.com/?hl=nl  
 
Meer inspiratie?  
Online vergaderen en onderwijzen van thuis: hoe doe je dat het best? 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/online-vergaderen-en-onderwijzen-van-thuis-hoe-pak-je-dat-
het-b/  
11 tools voor videobellen & online meetings  
https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/ 
 

 
 

Corona gewoon zes letters één woord,                                                                                                         
waar we vroeger nog nooit van hadden gehoord!                                                                                                               

Een virusje reukloos en  onzichtbaar klein,                                                                                                                                         
maar hoe groot zou de invloed niet zijn!! 

Na China heel ver hier vandaan,                                                                                                                                         
kan nu ook België de virus niet weerstaan!                                                                                                           

Ongrijpbaar voor ons allemaal,                                                                                                                                             
zonder medicijnen zijn maatregelen maximaal!! 

Het gevaar voor besmetting is erg groot,                                                                                                                            
daarom dit briefje als redder in nood.                                                                                                                                  

Enkele woorden een kort bericht,                                                                                                                                                
hopelijk tovert het een glimlach op je gezicht!! 

Zes letters het zet iedereen even stil,                                                                                                                               
binnen blijven in maart en straks ook april.                                                                                                                              
Niemand weet echt hoe lang het echt duurt,                                                                                                                  
daarom hebben wij dit kaartje gestuurd !!! 

We wensen je ook in deze moeilijke tijd,                                             
het allerbeste in de Corona strijd.                                                                     

We denken aan je iedere dag, 
dat dit alles goed aflopen mag!



Tegenwoordig hebben 13-jarigen relatieproblemen. 

Ik deed op die leeftijd de koelkastdeur langzaam dicht om te kijken hoe het licht uit ging        8 

COVID op NKO 

  
Even een update vanuit “Fort” Gasthuisberg, door Prof. Ann Goeleven 

 
De eens zo drukke inkomsthal is behoorlijk leeg, de koffieshop is er dicht, 
stoelen zijn verwijderd of staan 2 meter uit elkaar, het aantal 
inschrijvingsautomaten is gehalveerd. 
Familie van opgenomen patiënten brengt er zakken verse kleding en attenties 
voor opgenomen familieleden en neemt vuile was mee. Bezoek is niet meer 
toegelaten… 
  
Ook op de 2de verdieping van het Ambulant centrum op de dienst NKO is het 
stil in de wachtzaal en zijn de Corona maatregelen heel duidelijk.  Enkel de 
dringende en absoluut noodzakelijk raadplegingen gaan nog door. De rest van 
de consultaties, onderzoeken en behandelingen is uitgesteld. Ook op de altijd 
bijzonder drukke vrijdagochtend raadpleging zitten er veel minder patiënten 
in de wachtzaal. Uiteraard blijven oncologische nieuwe diagnoses primeren, 
ook hoofd-halsingrepen gaan door. 
  
Elke patiënt die voor eender welke ingreep of behandeling momenteel opgenomen wordt op Gasthuisberg 
wordt voorafgaand op COVID 19 getest en zo nodig afgezonderd. Maar omdat het niet duidelijk is of een 
patiënt op de raadpleging al dan niet besmet is hijst één staflid zich voor de raadpleging in volledig Corona 
beschermingspak om de consulatie te doen. Indrukwekkend zicht en erg warm in zo’n pak…  Ook de 
logopedische begeleiding van patiënten met een stomie of canule gebeurt in zo’n pak, er worden geen 
risico’s genomen. 
  
Heel wat dagelijkse activiteiten vallen weg door het uitstellen van consultaties, maar iedereen blijft wel 
stevig aan het werk en helpt waar nodig. NKO artsen in opleiding worden momenteel ingezet voor Corona 
testing in rusthuizen in de regio en werden opgeleid om indien nodig in te springen op labo of COVID 
afdelingen. Vele logopedisten, psychologen en diëtisten werken nu van thuis uit en contacteren patiënten 
zo telefonisch. Enkele logopedisten/audiologen doen zelfs (nacht)shiften als logistiek medewerker op 
COVID afdelingen of verdelen mondmaskers op de afdelingen.. 
  
Iedereen komt even uit z’n comfortzone maar is blij om een steentje te kunnen bijdragen in deze 
bijzondere tijden. De solidariteit hier in huis is enorm! 
  
We missen de drukte op de vrijdagraadpleging wel en kijken er naar uit jullie allemaal snel, in gezonde 
toestand,  terug te zien .. 

 
Wij zijn  al weken afwezig in gasthuisberg en daarom danken we Ann Goeleven voor dit sfeerbeeld. Wij 
staan echt bewondering voor de inzet van alle medewerkers in Gasthuisberg en duimen op een goede 
afloop en dat we binnenkort weer veilig mogen op bezoek komen 

 
 

 



Mijn oma ging op haar 65ste elke dag 5 km wandelen. 

Ze is nu 82, geen idee waar ze nu is.              9 

HOE ERVAREN ONZE BESTUURSLEDEN DE LOCKDOWN? 

 

Hubert: 
De voornaamste verandering zijn de vrijdagen in ‘t koffie lokaal en de babbel  met 
de lotgenoten. Dat was al zoveel jaren een vaste afspraak 
De voornaamste bezigheden spelen zich nu af in onze tuin en we bellen met de 
GSM of sturen berichten via whatsapp. 
Winkelen dat vormt nog geen probleem voor ons. Monique  doet alles alleen en ik 
blijf in mijn kot. 
 
Verzorgmateriaal hebben we vorige week pas besteld en dat zou binnen een paar 
weken toe komen. Het schijnt nu wel wat langer te duren, want de verpleging heeft 
er andere taken bij gekregen.  
 
Wat ik het meeste mis in deze lockdown zijn de contacten met familie en de knuffels van onze 
kleinkinderen en kinderen. Ook praatjes met vrienden, de ontmoetingen in ‘t koffielokaal op vrijdag. Ook 
ons bezoek aan de zondagsmarkt om verse groenten en fruit te kopen. 
Voor de rest heb ik mijn tuin waarin ik mij nooit verveel, Ik doe een goede wandeling in ‘t bos en daarna 
ben ik wel even zoet en ben ik toe aan een uiltje vangen. 
 
Dus na de lockdown zal het eerste zijn: gaan vissen en de contacten met kinderen en vrienden terug 
hernemen. 
Ik wil bij deze ook verplegend personeel op Gasthuisberg bedanken voor hun moedige inzet voor alle 
patiënten speciaal voor de Corona patiënten. 
 

Frank: 
Nu we in lockdown zijn ben ik iedere dag met m’n vrouw samen thuis. Ze is nu 
technisch werkloos. Ik heb dus een chef in huis nu. 
Ik ga veel fietsen en wandelen, als ik de hond zijn leiband neem, kijkt hij al triestig. 
Weeral wandelen. 
 
Contact met familie en vrienden is nu digitaal, Zoom, facetime, skype en videocall 
via messenger. Paasklokken zijn met de post geleverd. 
Winkelen doet mijn vrouw nu alleen en het is steeds aanschuiven om binnen te 
kunnen. 
 
Voorraad van verzorgingsmateriaal is voldoende voor mij, men moet wel opletten het duurt langer als men 
nu een bestelling plaatst . 
De verpleging op NKO wordt ook op andere diensten ingeschakeld en heeft maar beperkte tijd om de 
bestellingen en andere zaken te regelen. 
We hebben nu ook workshops met het koor via zoom, dit samen met het Engels koor en Thomas Moors. 
(nvdr: koor van gelaryngectomeerden) 
 
Wat ik het meest mis is het contact met de kleinkinderen en het gewoon sociaal contact. 
Dus als het voorbij is gaan we als eerste de kleinkinderen en kinderen eens bezoeken en knuffelen. 
En wat we zeker ook eerst moeten gaan zijn grotere broeken gaan kopen…. 
 



Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken 

Ongelukken op de achterbank voorzaken kinderen   ”    10 

Dirk: 
De belangrijkste verandering na de lockdown? Dat is mijne zetel zienderogen zien 
verslijten. 
Maar de ‘nieuwe’ dingen die ik ontdekt heb zijn de series van weleer, à la: Hallo 
België, Benidorm, De Collega's, Magnum, MacGyver, The A-Team enz..., binge 
watchen.  
En verder rusten, rusten, rusten... 
Via YouTube nostalgische liedjes opzoeken en met gesloten ogen herinneringen 
hieraan ophalen. 
Contact met familie en vrienden verloopt via Facebook Messenger, Whatsapp, Skype en Facetime. 
 
Het winkelen gebeurt allemaal online op Belgische webshops (kwestie om onze economie niet volledig ten 
onder te laten gaan) zoals: prikentik.be, newpharma.be, kruidvat.be ... 
 
Bestellen van sondevoeding, zoals al jaren bij mij het geval is, geef ik door per e-mail. 
Net voor de lockdown had ik drie bestellingen gedaan,  (uiteraard zoals steeds per e-mail) en deze werden 
3 weken nadien geleverd, waar ik enkele maanden mee verder kan. 
 
Ik heb enkel nog contact gehad met de vrouw van onze voorzitter en onze secretaris, verder met helemaal 
niemand. 
 
Wat ik het meeste mis is: mijn hele goede vriendin een dikke knuffel geven. 
En mij met het openbaar vervoer naar Haacht begeven om mijn moeder te bezoeken. 
Dat zullen dan ook de eerste zaken worden na de lockdown 
 
Deze lockdown leert me te weten wat mijn kippen, destijds in 2003, voelden tijdens de vogelgriep toen er 
ophokplicht heerste. 
 

Chris: 
Sinds de lockdown blijven we gewoon thuis, zoals iedereen. We kijken wat meer TV; 
we hebben Netflix ontdekt en hier boeiende series en films op gevonden. 
We hebben regelmatig contact via whatsapp met de kinderen, en via de filmpjes 
zien we zo ook onze jongste kleindochter opgroeien. Want die veranderen heel 
snel.  
Wekelijks doen we een skype-vergadering met alle kinderen en kleinkinderen. 
 
Winkelen doen we 1x de week in de lokale delhaize, op een moment  dat daar 
praktisch geen volk is. 
En koken doen we alle dagen, dat gaat wel voor corona-kilo’s zorgen…. 
 
Met het goede weer is Firmin veel in de groententuin. Die was nog nooit zo goed in orde op deze moment 
van het jaar. De eerste groenten komen al uit: sjalotjes, erwten, sla, en vroege patatjes.  
Een dagelijks wandeling of fietstochtje zit er ook wel in. 
 
Firmin heeft regelmatig vragen van lotgenoten naar informatie. bv Over het digitaal bestellen van 
verzorgmateriaal of over specifieke zorgen in deze corona-tijden. 
Hij zet de info ook op de website en daarmee is deze samenspraak ook belangrijk om iedereen te bereiken. 
Als het voorbij is gaan we zeker terraskes doen met vrienden en onze kinderen en kleinkinderen gaan 
knuffelen. 

http://prikentik.be/
http://newpharma.be/
http://kruidvat.be/
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Eric, 
Met ons gaat het goed als het over de Corona gaat. Voor het ogenblik heb ik een 
probleem met de stemknop. Hierdoor kan ik niet meer praten. Ben gisteren naar spoed 
gegaan om dit euvel te verhelpen. Doch de arts kreeg de stemknop  er niet uit. Heb nu 
een afspraak op NKO. We zullen dan wel zien.  
Blijkbaar is Annie nu wat geruster nu ik niet kan grommelen…. 
 
Normaal gaan we veel fietsen, maar de fiets van Annie is defect. En geen enkele 
fietsenmaker werkt. Dus wachten tot de winkels terug open zijn. 
 
Annie doet  nu alleen de nodige boodschappen, geen overvolle hamsterkarren… 
Zij kookt altijd tegen de middag, dat is beter voor de vertering. Ik houd niet zoveel van zoetigheden, dus 
het bakken van cake en dergelijke hebben we opgegeven. 
 
TV is de grootste bezigheid: Ik kijk meestal naar "National Geographics" over de natuur, WO II en 
documentaires. 
 
We houden het vol en wachten op betere tijden!! 
 

 

VERSLAG VAN DE INFONAMIDDAG OP 11.2.2020 

 

Door de hele corona-pandemie zijn we bijna vergeten dat we enkele weken geleden 
een  zeer interessante uiteenzetting van Prof.dr. Sandra Nuyts kregen over: 
Evolutie van Radiotherapie in de hoofd-halsoncologie 
 
We hebben toch wel een aantal zeer interessante zaken onthouden. 
Op gebied van voorkomen in België scoren hoofd/hals-kankers op de 4e plaats bij 
mannen en op de 11de plaats bij vrouwen.  
Binnen Hoofd/hals onderscheidt men 8 zones waar een kanker kan ontwikkelen en 
Larynx neemt hier 27% voor zijn rekening. 
 
De risicofactoren roken en alcohol zijn voor 80% van de gevallen de oorzaak van 
strottenhoofd tumoren. HPV is voor 20 à 30% van de gevallen verantwoordelijk voor amandel- en 
tongbasistumoren. 
 
De therapie van hoofdhals-kanker is zeer multidisciplinair. Er zijn tot 14 disciplines die betrokken zijn: 
chirurgen, verpleegkundigen, tandartsen, logopedisten, diëtist, oncologen, radiologen, …. 
 
In 75-80% van de gevallen wordt radiotherapie toegepast. 
De therapie vereist een intensieve voorbereiding in een 6-tal fases: gesprek 
met de patiënt, met MR-scan en CT-scan een simulatie maken, opstellen van 
een individueel behandelingsplan, eerste bestraling, dagelijkse therapie in 6-7 
weken, opvolging door diverse disciplines. 
We krijgen divers beeldmateriaal te zien over de verschillende fases, en over 
de evolutie van de verschillende apparatuur. 
 
Door het feit dat er ook gezonde cellen bestraald worden, zijn er heel wat nevenwerkingen. Die kunnen 
heel plaatselijk zijn, maar ook heel algemeen. Sommige verdwijnen snel na de behandeling, andere zijn 
eerder latent. 
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De evolutie van de apparatuur zorgt er voor de nevenwerkingen meer onder controle komen. 
UZ Leuven zet in op proton-therapie. Achteraan de site wordt een volledig nieuw ‘Proton therapie Center’ 
uitgebouwd. 
Protontherapie werkt veel nauwkeuriger en gerichter. Bij de klassieke therapie worden alle cellen voor en 
achter de tumor beschadigd.  Bij protontherapie gaat de protonstraal tot op de tumor en niet verder. Door 
dit vanuit verschillende richtingen te sturen, worden gezonde cellen minimaal beschadigd. 
 
Deze uiteenzetting bewijst nogmaals dat we met volle vertrouwen in goede handen zijn in UZ Leuven 
dank zij de goede zorg en het opvolgen van de technologische evolutie. 
 

W IST JE DAT? 

 

Géén ereloonsupplement voor coronapatiënten in het ziekenhuis   
Patiënten die met een coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen, zullen geen 
ereloonsupplementen moeten betalen. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.  
“Het is belangrijk dat daar geen verwarring over bestaat: wie besmet is met corona en in het ziekenhuis 
verzorgd moet worden, zal achteraf geen supplementen moeten betalen aan dat ziekenhuis omdat hij of zij 
op een éénpersoonskamer verbleef. Door het besmettingsgevaar is een éénpersoonskamer medisch 
noodzakelijk, en in dat geval zijn ereloonsupplementen altijd uitgesloten.” 
 

Ik ben vroeger behandeld voor kanker. Loop ik daardoor een verhoogd risico op 

complicaties als ik besmet raak door het coronavirus? 

Is uw behandeling met doelgerichte therapie minstens drie maanden achter de rug, dan hebt u in principe 
dezelfde risico’s op complicaties als de bevolking in het algemeen. Bij wie chemotherapie heeft gekregen, 
is er mogelijk meer dan drie maanden na de behandeling een verhoogd risico op infecties. Ook bij bijv. 
bepaalde types bloedkanker die het immuunsysteem aantasten of bij wie een stamceltransplantatie heeft 
ondergaan, kan de weerstand tot meerdere maanden na de behandeling verlaagd zijn.   
Daarom: werd u het voorbije jaar behandeld voor kanker en bent u erg ongerust, neem dan toch even 
contact op met uw behandelend arts. Hij zal aangeven of u naast de algemene 
preventiemaatregelen eventueel bijkomende preventiemaatregelen moet nemen. 
 

Ik woon samen met of zorg voor iemand die tot de risicogroep behoort. Waarop moet 

ik letten? 
Volg nauwgezet de algemene preventie- en hygiënemaatregelen op en moedig alle mensen met wie u 
in contact komt aan om dat ook te doen.  

Is thuiswerken niet mogelijk omdat u bijvoorbeeld in de zorg, de voedingsproductie of -distributie of 
een veiligheidsdienst werkt? Bespreek dan met uw werkgever of er andere werkzaamheden zijn die 
minder risico op besmetting met zich meebrengen. Kan dat niet? Informeer of eventueel verlof voor 
medische bijstand mogelijk is.  
Vertoont u symptomen zoals hoesten, keelpijn, koorts en bent u dus mogelijk besmet door het 
coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en volg de instructies op die u van hem 
krijgt.  
 

Op zoek naar antwoorden voor vele vragen? Hier kan U terecht 
http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/faq-corona-1 
https://www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker 
https://www.kanker.be/coronavirus

https://www.allesoverkanker.be/sociale-voorzieningen-tijdelijk-minder-niet-werken-om-voor-iemand-te-zorgen-die-ziek#private-sector-en-openbare-sector-thematische-verloven
https://www.allesoverkanker.be/sociale-voorzieningen-tijdelijk-minder-niet-werken-om-voor-iemand-te-zorgen-die-ziek#private-sector-en-openbare-sector-thematische-verloven
http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/faq-corona-1
https://www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker
https://www.kanker.be/coronavirus
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WOORDZOEKER  over voeding (in samenwerking met diëtiste Eveline) 
 

R S E B R E V E N E J S A C M T E 

E T O K O M K O M M E R S H N E S 

C S E M I P M A T S A P T O R L L 

E R W T T A A R D B E I O C M E E 

P A A N T E A A L S S IJ O O I M P 

T M C E E I  T G O R L N F L L O E 

K A H E H V B D V S O E P A K O L 

W L A I G IJ E O I R O N O D C R L 

E N M R A D K G E E K O T E H E O 

E U P O P N E L K A T B J R A D P 

G T A L S A R O M A Y I E N K N G 

S R G A E T O M A T E N S C E A T 

C I N C S L A G R O O M T T O I O 

H T E M R S E J T E I R F E E R L 

A I E A R T K R A M R E P U S O A 

A E B O V E R G E W I C H T D K J 

L I E N R E X I M F A A T S E O S 
                 

AARDBEI  KORIANDER  ROG 

ANDIJVIE  KOT  SJALOT 

AROMA  LOOK  SLAGROOM 

BONEN  MAATBEKER  SOEP 

CALORIEËN  MALNUTRITIE  SOES 

CHAMPAGNE  MES  SPAGHETTI 

CHOCOLADE  MILKSHAKE  STAAFMIXER 

DIËTISTE  OMELET  STOOFPOTJE 

ERWT  OVERGEWICHT  SUPERMARKT 

FRIETJES  PASTA  TOMATEN 

JENEVERBES  POLLEPEL  IJSSLA 

KOMKOMMER  RECEPT  WEEGSCHAAL 

KOOLRABI     

 

Als U alle woorden wegstreept, blijft er een mooi zinnetje over. Bezorg het aan zelfhulp.vgl@gmail.com
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Hallo allemaal, ik heb net een excursie geboekt voor morgen, 

misschien is dit ook wat voor jullie. 

 

Het programma ziet er zo uit: 

 

- 9:00 uur vertrek vanuit de badkamer 

- 9:05 uur aankomst in de keuken voor het ontbijt  🥐🥚 

- na het ontbijt zullen wij  de verschillende kamers van het huis verkennen 

- aansluitend vindt er een Workshop-schoonmaken plaats  🧙♀ 

 

- 13:00 uur lunch 🥗 in de keuken 

- 14:00 Uur Siesta  op de bank  

- daarna bezoek aan de woonkamer waar thee  koffie  en koekjes   geserveerd zullen worden 

- aansluitend  heeft u enige vrije  tijd om bijvoorbeeld de kelder of de schuur te bezoeken 

- 20:00 uur gemeenschappelijke filmavond   

- 22:30 uur aanvang terugreis 

- 22:40 uur aankomst in de badkamer 

- 23.00 uur eindelijk na een lange en inspannende dag kunt u genieten van uw nachtrust  

 

Kortom; blijf binnen en denk aan de medemens!  

Een mooie dag verder EN.... blijf gezond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    15 

 



 

SAMENSPRAAK  nr. 74  Mei 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 

http://www.komoptegenkanker.be/
http://www.allesoverkanker.be/
mailto:willem.vertraete2@telenet.be
mailto:pgraf@skynet.be
http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/
http://www.stemband.be/
http://www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be/
http://www.lzvg.be/
http://pvhh.nl/
http://www.kanker.be/
http://www.kankerlijn.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.uzleuven.be/
http://www.diagnose-kanker.nl/
http://www.atosmedical.be/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B32495414195&hl=nl&authuser=0

