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Beste Vrienden, lotgenoten,
Ons vorig nummer dateert van april en ondertussen is er wel wat gebeurt.
Een stevige lockdown van meer dan 2 maanden. We hebben er ons aan gewoon gemaakt om
thuis te blijven en weinig contacten te hebben.
En gelukkig was het doel geslaagd en zijn het aantal besmettingen serieus gedaald. Geleidelijk
werd er versoepeld. Onze bubbels gingen van klein naar 15 en nu terug naar 5.
Wellicht gaat dat nog enige tijd blijven, want de lessen die ze geleerd hebben, zijn dat men
toch te vroeg heeft versoepeld en het aantal besmettingen moet veel lager zakken.
Dat heeft tot gevolg dat wij als risicopersonen nog veel langer voorzichtiger moeten zijn en
ons aan de maatregelen houden. We kennen ze ondertussen wel; 1,5 meter, handenwassen,
mondmasker dragen en in de steden gaat het er nog strenger naartoe.
Het grote gevolg is dat onze activiteiten helemaal stil blijven. Er is niets meer gepland.
En we missen jullie serieus.
We verlangen ernaar om terug wat te organiseren. Hopelijk gaat het koffielokaal terug open
en kunnen we jullie terug ontmoeten, natuurlijk met de nodige voorzorgen. En hopelijk kunnen
we volgend jaar terug een programma maken met infonamiddagen, lente- en kerstfeest,
daguitstap?
Het enige wat we vandaag nog kunnen is deze samenspraak maken en bezorgen. Dat is ons
enige contact. En over activiteiten kunnen we er weinig in schrijven.
Toch is het zeker de moeite om deze band in stand te houden.
We hopen dat jullie het allemaal goed stellen. Dat jullie gezond blijven en de moed vinden om
dit nog een tijdje vol te houden. We gaan er vanuit dat het in 2021 geleidelijk zal
normaliseren.
Aarzel niet om contact te nemen als jullie vragen hebben. Het gemakkelijkst is om dat te
doen via ons email-adres: zelfhulp.VGL@gmail.com. U mag altijd een antwoord verwachten.
U kan ook nog altijd eens kijken naar onze website: www.gelaryngectomeerden.be en dan
vooral met nostalgie terugkijken naar de foto’s en filmpjes van alle activiteiten tijdens de
laatste jaren.
We wensen jullie een heel goede gezondheid en hopen mekaar snel terug te zien in betere
tijden!
Het bestuur

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.

Laat ze niet de temperatuur opnemen op je voorhoofd als je de supermarkt binnengaat. Dat wist je geheugen!
Ik ging om macaroni en kaas en kwam thuis met 2 kratten bier
….
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EEN GRATIS MONDMASKER
Dank zij onze samenwerking met de Stichting tegen kanker ontvangt U bij deze samenspraak een gratis
mondmasker.
Stichting tegen Kanker wenst de kankerpatiënt te ondersteunen in deze
moeilijke tijden. Daarom zetten zij éénmalig een speciale actie op touw.
Stichting tegen Kanker koos een mondmasker dat:
· Een filtercapaciteit heeft van 86%
· Lintjes heeft zodat het aanpasbaar is aan ieders morfologie
· Een hoog ademend vermogen heeft doordat het materiaal nonwoven is
· 25 wasbeurten kan doorstaan indien het gewassen wordt volgens de wasvoorschriften zonder zeep
of wasverzachter
· Verschillende certificaten kan voorleggen (OEKO-Tex en Centexbel)
· De aangeboden maskers zijn geen medische maskers (chirurgisch maskers, FFP2 of FFP2)
Stichting tegen Kanker hoopt met deze actie minstens 25.000 kankerpatiënten een mondmasker te
bezorgen.

EVEN EEN UPDATE VANUIT GASTHUISBERG
door Prof. Ann Goeleven
We zijn ondertussen begin augustus 2020…
Na enkele weken positief nieuws en versoepelingen van de maatregelen keert het
tij. De toenemende landelijke corona besmettingen maken iedereen opnieuw alert.
Gelukkig liggen alle draaiboeken klaar en kan UZ Leuven snel opschalen indien de
opnamecijfers opnieuw de hoogte in zouden gaan. Van een stijging is op dit
moment (7/8/2020) binnen UZ Leuven gelukkig nog geen sprake. Dat betekent dat
we onze huidige werking kunnen voortzetten en de zorg voor onze patiënten volop
kunnen laten plaatsvinden. De geplande raadplegingen en hospitalisaties kunnen
dus gewoon blijven doorgaan en nieuwe afspraken (dringende en niet-dringende)
kunnen worden gemaakt aangezien we zeer strikte hygiëne en
voorzorgsmaatregelen blijven toepassen.
Wel werden de bezoekregelingen opnieuw verstrengd. Er zijn momenteel drie bezoekmomenten per week
toegelaten telkens maximaal 1 uur waarbij enkel bezoek uit de sociale bubbel is toegelaten (max 2
personen). Bezoekers die terugkeren uit een buitenlandse rode of oranje zone, mogen sowieso niet op
bezoek komen of een patiënt vergezellen naar de raadpleging of het ziekenhuis betreden.
Externe bezoekers, infostanden, … zijn niet toegelaten in het ziekenhuis indien ze niet strikt nodig zijn voor
de klinische zorg voor de patiënt. Voorlopig al tot eind augustus, dan komt er een herevaluatie. Dat
betekent dat tot dan de zelfhulpgroep ook niet kan doorgaan op vrijdag en dat vrijwilligerswerking op de
afdelingen niet toegelaten is.
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
Samen met mijn vrouw gaan winkelen, maskers op, Komen thuis maskers af.
Verkeerde vrouw bij…. Blijf oplette mensen!

3

G ESPREK MET J EAN M ORREN
Jean is reeds 16 jaar gelaryngectomeerd en was steeds een trouw lid van de zelfhulpgroep
Met 5 in een bubbel
We zijn half juli. Sedert de corona-lockdown zijn er al verschillende
versoepelingen toegestaan.
We hebben sedert vele maanden een eerste gesprek onder
lotgenoten, maar we houden het nog veilig.
Met 5 in een bubbel, kregen we in een taverne op de Grote Markt
van Tienen een heel zaaltje voor ons alleen, aan een tafel er midden
in.
Onze voorzitter Hubert met Monique, en Firmin, de interviewer, met
Chris zijn van de partij.
En we zien een gelukkige Jean die ook welgezind en monter de crisis heeft doorstaan.
Ik had voor mijzelf al heel snel een diagnose gemaakt: keelkanker
Jean: In 2004 kreeg ik op een bepaald ogenblik last in de keel. Men dacht eerst aan een
keelontsteking, maar ik had voor mijzelf al heel snel een diagnose gemaakt: keelkanker.
Via de huisdokter kwam ik zo al snel op raadpleging in NKO te Leuven. En het verdict was duidelijk,
inderdaad keelkanker. En er moest snel gehandeld worden.
Het was toen Prof.dr.De Laere die de dienst leidde. Ook Prof.dr.Vander Poorten heb ik toen al leren
kennen. Men startte al snel met 35 bestralingen en ik kreeg ook 4x chemo.
Maar die behandeling volstond niet om het beestje te bestrijden. Er werd dan besloten om te
opereren. En zo volgde een laryngectomie.
Schrik heb ik nooit gehad. Ik wist dat het moest gebeuren, dus
moest het maar zo snel mogelijk doorgaan. En de operatie
verliep zoals gepland. Ik herstelde al snel en werd onmiddellijk
opgevangen door de logopediste van NKO. Er was al bij de
operatie een stemknop ingeplant. En zij hielp mij door de
eerste moeilijke periode.
In de eerste dagen kreeg ik sondevoeding, ook door de fistels
die nog aanwezig waren. Maar dit werd goed verholpen en daarna kwam het snel goed. Er zijn
sedertdien geen verwikkelingen meer geweest.
Mijn vrouw en de drie kinderen hebben zich ook wel moeten aanpassen
toen ik plots heel de tijd thuis was
Tot aan de operatie ben ik blijven werken, nadien had ik een gunstige regeling via de mutualiteit en
mijn werkgever zodat ik nadien kon thuis blijven. En ik ben nu sedert een 4-tal jaar officieel met
pensioen. Mijn vrienden en collega’s van vóór de operatie heb ik in het begin echt wel gemist.
Mijn vrouw en de drie kinderen hebben zich ook wel moeten aanpassen toen ik plots heel de tijd thuis
was. Maar dat heeft helemaal geen problemen gegeven.
Tupperware: voor als je je eten op een andere dag wilt weggooien…

4

We hebben 3 kleinkinderen, een plezier om die zien op te groeien. Ze hebben mij natuurlijk nooit
anders gekend dan met mijn stemknopje. Ze durven al wel eens op mijn filterknopje duwen….
Op reis zijn we nooit geweest. Op een hotelkamer of appartement aan
zee zie ik mij echt niet zitten en mijn vrouw is ook het liefst thuis.
Van kleinsaf ging ik al vissen, eerst met familie en vrienden. Later ben
ik blijven vissen, hier in Tienen aan de vijvers van het Vianderdomein.
Ik had daar veel vissersvrienden en zo trok ik er dagelijks naartoe. Ik
ben daar nu ook officieel opzichter, kijk maar naar mijn
legitimatiekaart.
En een weetje: als gelaryngectomeerde zeker niet in de vijver
vallen, want dat kan maar één keer!
Bij de operatie ben ik al onmiddellijk met de zelfhulpgroep in contact
gekomen. Het was toen vooral voorzitter Armand die mij kwam
bezoeken. Hij kwam mij ook er bovenop helpen, door een positief beeld te geven op de revalidatie.
Ook Hubert was er toen al bij en Willy was penningmeester.
Ik ben vanaf toen een vaste bezoeker geworden in het koffielokaal en ga er nog steeds graag naartoe
om lotgenoten te ontmoeten.
En in maart kwam de lockdown. Toen heb ik me echt verveeld en in het begin ben ik ook wat coronakilo’s bijgekomen….
Maar ik ben beginnen te wandelen en te fietsen. Veel buiten dus, dat is het gezondste.
Wandelen rond de Viander-vijvers en fietstochtjes van 1 à 1,5 uur. Het ergste was dat er geen
terrassen open waren om even te pauzeren.
Iets online bestellen? Dat is niet aan mij besteed.
Ik ga wel zelf de inkopen doen. Dan zie ik welk gerief ik koop. En ik hou mij zeer goed aan de regels.
Afstand houden, handen wassen en ontsmetten en nog eens ontsmetten…
Het meeste heb ik het contact met kinderen en kleinkinderen gemist. Maar online chatten via
whatsapp dat hebben we veel gedaan!
Kijk hier maar eens naar de foto’s van kinderen en kleinkinderen. Al stoere gasten, in sommige kan ik
2x in….
Ik ben een paar weken geleden nog naar het ziekenhuis in Tienen gemoeten, probleem met de darmen.
Dat werd goed opgelost. Maar als gelaryngectomeerde is het toch altijd speciaal. Ze weten niet hoe
er mee om te gaan!
En we blijven het volhouden, we hebben wel schrik van dat virus. Het komt uit China, het is dus
goedkoop….
En jongeren gaan er veel minder zorgzaam mee om. We gaan er dus lang mee zitten. De
besmettingscijfers stijgen ook weer terug.
We hadden een heel aangenaam gesprek. Dit hebben we allemaal zo hard gemist!
En we hopen toch dat het snel allemaal goed komt.

De grootste fout was dat het virus Corona genoemd werd.
Als men het Anderlecht had genoemd zou het zich nooit in Europa verspreid hebben
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO en
geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

C ORONA EN VOEDING
In deze vreemde tijden rijzen er vragen over de relatie tussen voeding en het coronavirus. Vragen waar we
niet altijd een juist antwoord op vinden in de media.
Er circuleren talrijke voedingsadviezen als preventie of remedie tegen COVID-19. Het merendeel van deze
adviezen hebben echter geen bewezen effect. Hieronder enkele voorbeelden van berichten die circuleren
op sociale media.
FABEL: Vitamine C beschermt tegen verkoudheden en stimuleert de immuniteit. Neem een supplement in
en eet meer groenten en fruit voor een extra portie vitamine C.
Voor de algemene bevolking zal een dagelijkse vitamine C inname boven de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid geen effect hebben op het voorkomen van een
verkoudheid. Eens je een verkoudheid hebt opgelopen, zal het ook de duur of de
ernst ervan niet beïnvloeden. In België komt een tekort aan vitamine C vrijwel niet
voor waardoor het niet nodig is om extra vitamine C in te nemen.
FABEL: Drink extra water en warme dranken zoals thee of soep.
Momenteel is er onvoldoende bewijs om na te gaan of een verhoogde vochtinname kan
bijdragen aan de bescherming tegen luchtweginfecties. Warme dranken zoals thee of soep
beïnvloeden de ontwikkeling van luchtweginfecties niet. Wel kan een warme drank de
symptomen van een verkoudheid tijdelijk verlichten . Dit is echter persoonsgebonden.
FABEL: Plantenextracten zoals Echinacea en look als beschermend superfood?
Plantenextracten zoals Echinacea tonen zwakke gunstige effecten op het voorkomen van
verkoudheden in vergelijking met placebo en kunnen mogelijks ietwat verzachtend werken.
Er is onvoldoende bewijs om te kunnen besluiten dat look kan gebruikt worden ter
preventie.
FABEL: alcohol beschermt ons tegen het coronavirus.
Er is geen bewijs dat het drinken van alcohol je risico op COVID-19 vermindert. De
nadelen van ruim alcoholgebruik zijn wel aangetoond. Onderzoek wijst zelfs uit dat
overmatig alcoholgebruik je immuunsysteem kan verzwakken waardoor je zelfs meer
vatbaar bent voor infectieziekten.

Wat hebben we geleerd van koeien, buffalo’s en olifanten?
Dat het onmogelijk is om gewicht te verliezen door alleen gras en slaatjes te eten en te wandelen.
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WAT DAN WEL DOEN?
Een gezond voedingspatroon zoals voorgesteld in de omgekeerde voedingsdriehoek en aanbevolen door
de Belgische Hoge Gezondheidsraad, is de beste bijdrage voor een gezond immuunsysteem. Hanteer
daarnaast ook andere gezonde leefgewoonten zoals niet roken, voldoende slapen, regelmatige
lichaamsbeweging en alcoholbeperking.
Kunnen we elkaar besmetten via voedingsmiddelen?
Onderzoekers die instaan voor adviezen m.b.t. voedselveiligheid,
vonden geen aanwijzingen dat je besmet kan geraken met COVID-19
via voeding. Het virus heeft een menselijk lichaam nodig om te
overleven. Toch dienen we voorzichtig te blijven in de supermarkt.
Het virus kan wel enige tijd overleven op verpakkingen van
voedingswaren. Leg dus geen voedingsmiddelen die je hebt
aangeraakt terug in de rekken en was je handen na een bezoek aan
de supermarkt. Tijdens het koken gelden de algemene
hygiënevoorschriften zoals handen wassen, geen bestek delen met
anderen en hoesten of niezen in de binnenkant van je elleboog.

MONDMASKERS EN GELARYNGECTOMEERDEN
Hierover bestaan er vele vragen. Onze Nederlandse collega’s van hoofd/hals formuleren het zo.
Een gelaryngectomeerde kan naast inademen van het virus door het tracheostoma dus ook besmet raken
door contact met het virus via de neus of mond. Daarom is het een goed idee, waar dat verplicht is, een
mondkapje te dragen. Bovendien voorkomt een mondkapje verwarring of onduidelijkheid bij OV personeel
en overige reizigers. Bij het niet dragen van een mondkapje zou een gelaryngectomeerde immers erg veel
uit moeten leggen.
Wat te dragen voor het tracheostoma?
De wetenschap weet ook nog niet alles van dit virus. Er zijn aanwijzingen dat het dragen van een HME filter
voldoende is om de luchtwegen te beschermen, zowel voor je omgeving als voor jezelf. Maar ook daar is
mager of geen wetenschappelijk bewijs voor. Het is niet noodzakelijk om voor je HME nog een sjaaltje of
iets dergelijks te dragen.
Wij adviseren een HME filter te dragen en deze als je buiten bent geweest te vernieuwen. Is het niet
mogelijk een HME filter te dragen, dan kun je een Tracheofix (gemaakt van schuim) of een bef die uit
meerdere lagen bestaat, dragen, zoals bijvoorbeeld een Tergalbef of een Buchanan. Er zijn aanwijzingen
dat de Provox Micron beter tegen virussen beschermt. Deze heeft echter een hoge ademsweerstand en is
daarom niet voor iedereen geschikt.
Op dit moment, met de kennis van vandaag, adviseren we de regels van het RIVM te volgen. Dus een
mondkapje op je neus en mond waar het moet

Ik dacht altijd dat wijn drinken slecht voor mij was.
Daarom ben ik maar gestopt met denken…
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HUIDIGE RICHTLIJNEN VOOR HET GROTE PUBLIEK
We weten het wel, langs overal horen we al verschillende maanden de maatregelen die we tegen het
virus moeten nemen. Toch willen we hier nog eens alles op een rij zetten, vooral gericht op
gelaryngectomeerden. Zo geeft ATOS de aanbevelingen:
Algemeen:
• Was uw handen regelmatig voor tenminste 20 seconden met water en zeep.
Indien er geen water of zeep aanwezig is, gebruik dan desinfecterende handgel
met minimaal 60% alcohol
• Gebruik een zakdoek/tissue om in te hoesten en gooi deze daarna weg. Was vervolgens uw
handen.
• Was uw handen voordat u eet en drinkt, bij het bereiden van voedsel en na gebruik van het toilet.
• Reinig en desinfecteer regelmatig gebruikte oppervlakken zoals deurklinken, bureaus etc.
Voor gelaryngectomeerden
• Was uw handen voor tenminste 20 seconden met water en zeep alvorens u uw stoma aanraakt.
• Voorkom directe aanraking van de stoma zo veel mogelijk en doe dit alleen met schone handen.
• Draag uw HME 24/7 als mogelijk. HME’s helpen de ingeademde lucht te bevochtigen, waardoor
slijmvorming en hoesten worden verminderd.
• Overweeg om een HME te dragen met een elektrostatisch filter dat virussen en bacteriën met een
efficiëntie van meer dan 99% filtert, bijvoorbeeld wanneer u naar het ziekenhuis gaat of in de buurt
van anderen bent.
• Draag een stomapleister waar uw HME op bevestigd kan worden. Deze zorgt voor de meest
luchtdichte afdichting, wat de verspreiding kan minimaliseren. Bent u tube gebruiker, gebruik er
dan een die te bevestigen is op een stomapleister.
• Was uw handen nadat u buiten bent geweest. Verwijder uw HME en gooi deze weg. Was uw
handen nogmaals en bevestig een nieuwe HME.
• Indien u gehoest heeft en uw stoma moet reinigen, was dan eerst uw handen. Reinig dan uw stoma
en gooi de tissues onmiddellijk weg. Was uw handen na afloop opnieuw.
• Verwijder de HME indien u moet hoesten en houd een pluisvrije tissue of doek stevig voor uw
stoma om de verspreiding van druppeltjes te verminderen. Indien u in de HME heeft gehoest, gooi
deze dan onmiddellijk weg.
• Gebruik alleen schone materialen en producten bij het verzorgen van uw stoma en stemprothese.
• Bewaar uw hulpmiddelen en producten in een hygiënische, aparte ruimte, zoals in een afsluitbaar
bakje.
• Neem altijd een desinfecterende handgel met u mee -minimaal 60% alcohol- voor het geval dat er
geen water en zeep aanwezig is om uw handen mee te kunnen wassen.
• Gebruik zo veel mogelijk reinigingsproducten voor eenmalig gebruik.
• Gooi deze reinigingsproducten na gebruik direct weg en was daarna uw handen.
• Neem contact op met uw behandelend arts voordat u naar het ziekenhuis gaat om er zeker van te
zijn dat u de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Denk hierbij aan het dragen van een HME met
elektrostatisch filter dat virussen en bacteriën met een efficiëntie van meer dan 99% filtert, bedekt
met een Protector (‘slabbetje’).
• Neem een afsluitbaar zakje mee wanneer u op pad gaat. Hier kunt u gebruikte tissues en/of
producten in opbergen totdat u deze weg kunt gooien.
• Overweeg een noodarmband te dragen en/of een noodalarm mee te nemen wanneer u op pad gaat

Als je zo lang mogelijk jong blijft, dan ben je korter oud
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DE BELGISCHE EETGEWOONTEN TIJDENS DE LOCKDOWN
De coronacrisis heeft wel degelijk invloed op onze eetgewoontes. Deliveroo deed er
onderzoek naar en kwam tot merkwaardige resultaten. Zo koken we meer gerechten van eigen
bodem en hebben we het leveren aan huis van maaltijden ontdekt.
Meer dan twee maanden geleden, op 13 maart om middernacht, moesten restaurants in België
sluiten. Nu iedereen in zijn kot eet, onthult Deliveroo de nieuwe Belgische foodtrends tijdens
de lockdown:
•
•
•
•

De Belgische keuken is momenteel de meest populaire
Tot 60% van de bestellingen zijn nu voor 2 personen of meer. Voor de COVID-19 crisis
bestonden bestellingen voornamelijk uit één-persoons maaltijden
Belgen bestellen hun avondmaal vroeger dan voorheen: het gemiddelde uur om een
bestelling te plaatsen is van 19u16 naar 18u43 verschoven
Bestellingen van ijsjes zijn met 2000% gestegen

Van virtuele corona-apero’s en facetime date-avonden, tot
virtuele verjaardagsfeesten en e-bruiloften, ons land heeft
tijdens de lockdown periode links en rechts allerlei nieuwe
sociale trends zien ontstaan nu manieren worden gezocht om
in contact te blijven.
De liefde voor eten brengt ons samen
Niet veel dingen brengen mensen zo samen als de liefde voor
eten, en nieuwsgierige Belgen blijken het leuk te vinden om
de eetgewoonten van hun buren te ontdekken. Na twee maanden van lockdown heeft
Deliveroo op basis van de beschikbare data een aantal interessante trends samengevat.
1. De crisismaaltijd van ons land: de Belgische keuken
Nieuwe data van Deliveroo heeft aangetoond welke gerechten Belgen in deze onzekere
periode het meest verkiezen, en de resultaten zijn interessant. Burgers, voorheen het meest
populaire menu-item op Deliveroo, staan niet langer bovenaan. De officiële crisismaaltijd van
het land is nu de Belgische keuken, met onder meer gehaktballen, Belgische spaghetti
bolognaise, gebraden kip met appelmoes en natuurlijk: frietjes.
Dit zou verband kunnen hebben met het feit dat vele Belgen hun favoriete traditionele
gerechten, bereid door hun geliefden, momenteel moeten missen als gevolg van de beperkte
familiebezoeken. Op de tweede plaats staat Italiaans eten, gevolgd door Amerikaans eten,
inclusief hamburgers, op de derde plaats.
2. Guilty pleasures of gezond?
Tijdens de lockdown is er ook een enorme stijging in het bestellen van zoetigheden. Belgen
laten zich klaarblijkelijk meer dan normaal met desserts en andere lekkernijen verwennen.
De juffrouw op school vraagt aan Anna wat ze later wil worden. 'Ik wil later model worden', zegt Anna. 'Maar
als je daar nou te lelijk voor bent?' vraagt de juffrouw. Zegt Anna: 'Dan kan ik altijd nog schooljuf worden.' 9

Zo kent de vraag naar ijs een aanzienlijke stijging van +2000%, en die naar Tacos van +500%.
Ook zeevruchten zijn veel populairder geworden met een stijging van +200%.
3. Nieuwe etenstijd
Aangezien de meeste Belgen meer dan ooit van thuis uit werken, heeft er ook een
verschuiving bij de gemiddelde etenstijd plaatsgevonden: de avondpiek in de
etensbestellingen is met 33 minuten opgeschoven. Waar de gemiddelde bestelling op een
doordeweekse dag meestal rond 19u16 zijn hoogtepunt bereikte, is dit nu eerder 18u43, wat
erop lijkt te wijzen dat Belgen meteen na hun lunch reeds aan het dagdromen zijn over hun
avondmaal.
4. Gezelliger samen
Met gezinnen, partners en huisgenoten die samen in lockdown gaan, heeft Deliveroo een
aantal van de grootste thuisbestellingen ooit gezien. Tot 60% van de bestellingen zijn nu voor
2 of meer personen. Voor de crisis waren de bestellingen vooral bestemd voor mensen die
alleen aten.
5. Avondjes-uit in huis
Omdat Belgen hun dansschoenen bij de start van het weekend niet langer kunnen aantrekken,
is vrijdag de meest populaire dag van het weekend geworden om afhaalmaaltijden te
bestellen. Het lijkt erop dat bestellen op vrijdag, en niet langer zaterdag, de nieuwe norm is.
Vrijdagavond thuis is dus een foodie-avond geworden in het hele land.

BEN JE ALS ROKER OF VAPER VATBAARDER VOOR HET CORONAVIRUS?
Aangezien COVID-19 zich vooral op de longen zet, vragen veel rokers zich af of ze meer kans hebben op
complicaties als ze besmet raken met het virus. ‘Ja, er is steeds meer bewijs dat dit zo is,’ klinkt het bij het
Vlaams Instituut Gezond leven.
Waarom hebben rokers een grotere kans op complicaties?
Roken verstoort het immuunsysteem, zowel in het algemeen als specifiek in de luchtwegen, waardoor het
virus harder kan toeslaan. Daarnaast beschadigt rook de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen, en
die moeten er net voor zorgen dat vervuilende stoffen wegblijven. Roken is bovendien ook schadelijk voor
het hart en de bloedvaten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wie kampt met een
cardiovasculaire ziekte een grotere kans heeft op complicaties na besmetting met dit virus.
Hebben rokers ook meer kans om besmet te geraken met het corona-virus?
Ja. Rokers hebben, zoals hierboven vermeld, een verstoord afweersysteem en zijn dus vatbaarder voor
infecties en virussen. Bovendien raken ze geregeld hun gezicht aan, waardoor het virus vanop de handen
naar de mond, neus en ogen wordt overgedragen en zo makkelijker het lichaam kan binnendringen.

Een man eet in een restaurant. Als hij betaalt, geeft hij één euro fooi. De ober zegt: ‘Uw zoon was gisteren hier.
Hij gaf tien keer zo veel fooi.’ De man antwoordt: ‘Tja, mijn zoon heeft een rijke vader. En ik niet'
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Is vapen of het gebruik van de e-sigaret extra gevaarlijk in tijden van corona?
Net zoals bij sigaretten raak je vaak je gezicht aan, waardoor de kans dat het virus toegang krijgt tot je
lichaam verhoogt. Het is dus heel belangrijk om geregeld de handen te wassen. Er is evenwel geen bewijs
dat vaping zelf het risico op een besmetting verhoogt. Evenmin is aangetoond dat vapen de kans op
complicaties vergroot.
Bron: tabakstop.be

HEEFT U DE PODCAST AL ONTDEKT?
In deze corona-tijden waar we vooral aangeraden worden om thuis te blijven, hebben we al
vele digitale mogelijkheden ontdekt, zoals online bankieren, online bestellingen doen,
maaltijden bestellen, facebook, whatsapp met de familie en vrienden,….
Maar heeft U al eens een PODCAST geprobeerd? Nu U toch tijd heeft is het misschien het
moment?
Wat is het?
Eigenlijk is zo’n podcast gewoon een geluidsbestand op internet,
vergelijkbaar met een radioprogramma, maar dan eentje dat je
altijd en overal kunt afspelen.
Om het te beluisteren hoef je zelfs niet op het internet te
zitten. Ge kunt het bestand ook downloaden op uw smartphone
bv. Op deze manier kunt naar allerlei getuigenissen luisteren.
Er is voor elk wat wils
Diepgravende maatschappelijke interviews, zelfhulplessen, emotionele verhalen, fictieve
hoorspelen, podcasts om een taal te leren of om letterlijk in slaap te doen vallen.
Je luistert terwijl je iets anders doet.
Podcasts zijn perfect voor lange autoritten, tijdens het koken, wandelen of strijken
Het is echt zò gemakkelijk
Eenmaal je de eerste hebt gedownload, krijg je eindeloos toegang tot verhalen. Je kunt
podcasts trouwens net zo goed beluisteren via de computer of tablet, net zoals je naar
filmpjes kijkt.
Het is goedkoop
De meest podcasts zijn gratis, sommige vragen een heel kleine bijdrage om verder te kunnen
bestaan. Soms moet je éénmalig je gegevens achter laten. Daarna kun je onbeperkt luisteren.
Het voelt alsof je erbij bent.
Van verdriet tot verontwaardiging. .. als luisteraar hoor je elke emotie in de stem van de
verteller of geïnterviewde en krijg je het gevoel een één-opéén connectie te hebben.
Een paar voorbeelden:
Je kan de podcasts van de VRT-merken downloaden via een podcast-app die beschikbaar is
in Google Play (voor Android) of de App Store (voor iOS).
Juf staat voor de klas en zegt: 'Wie zichzelf dom vindt, moet gaat staan.' Jantje staat op. De juf zegt: 'En
waarom ga jij staan, Jantje?' Antwoordt Jantje: 'Anders bent u de enige, juf
11

Eens je je abonneert, word je automatisch op de hoogte gebracht van nieuwe beschikbare
podcasts. Je kan de meeste podcasts ook beluisteren of downloaden via de website en app
van het VRT-merk of via iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en Soundcloud.
Hoe beluister je de Libelle podcasts?
Op je PC of Tablet: Surf naar libelle.be/podcasts
Kies de aflevering die je interesseert. Klik op Play en je bent vertrokken.
Maar je kan je ook via dezelfde app abonneren op alle Libelle-podcasts.

W IST JE DAT ?
Waarom moeten huisgenoten van een persoon die besmet is met corona 2 weken
thuisblijven, terwijl de COVID-patient al na 1 week terug aan het werk kan?
Dit komt door het verschil tussen de incubatieperiode en de besmettelijke periode. Hoewel we weten dat
sommige patiënten gedurende lange tijd na infectie een positieve covidtest blijven behouden, blijkt uit
beschikbare gegevens dat de besmettelijkheid vooral de 2 dagen vóór en 1 week na het ontstaan van de
symptomen het hoogst is. Daarentegen is de gemiddelde incubatieperiode (de tijd tussen besmetting en het
verschijnen van symptomen) 4 tot 6 dagen, maar dit kan bij sommige mensen veel langer duren.

Welke COVID-19-testen worden terugbetaald?
Zowel de moleculaire als serologische testen worden volledig vergoed door het RIZIV. Er mag geen remgeld
of supplement aan de patiënt aangerekend worden.
Voor beide types van testen gelden er bepaalde voorwaarden voor terugbetaling zoals:
•

•

•

De test wordt uitgevoerd voor een indicatie die beschreven is in de richtlijnen van Sciensano (zie Wie kan
er getest worden op COVID-19?) of uitzonderlijk indien er een duidelijk klinische noodzaak is bij
risicopatiënten (immunosupressie, maligniteit, leeftijd ouder dan 65 jaar, ernstige chronisch long-, hartof nierlijden, cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).
De voorschrijvende arts noteert de klinische omstandigheden in het medisch dossier symptomen, ernst
en begin van de symptomen, relevante antecedenten, reeds uitgevoerde onderzoeken, contact met
besmette personen).
Voor een serologische test is een voorschrift van de arts nodig voor terugbetaling.

Mijn huisgenoot kwam in contact met een covid-patiënt en is in quarantaine geplaatst, mag
ik dan gaan werken?
•

Ja, er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor een ‘contact van een contact’. Enkel indien je zelf in
contact kwam met een besmette patiënt moet je mogelijk in quarantaine. Indien je huisgenoot symptomen
vertoont, moet hij/zij een arts contacteren om een test te laten afnemen. Als de test positief is, zal je wel in
quarantaine moeten.

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
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Als U alle woorden wegstreept, blijft er een VGL-activiteit over. Bezorg ze aan zelfhulp.vgl@gmail.com.
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Vanochtend boodschappen gedaan.
Mondmasker en handschoenen
waren genoeg werd gezegd.
Kom ik in de winkel, hebben
anderen wel een trui en een
broek aan!!
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NUTTIGE INFORMATIE VINDEN ?

Kom op tegen kanker:
www.komoptegenkanker.be
Alles over kanker:
www.allesoverkanker.be
LVG, Liga voor Gelaryngectomeerden
Voorzitter:
Willem Vertraete, Groeningenlei 77, 2550 Kontich,
tel. 03/457 11 18 E-mail: willem.vertraete2@telenet.be
Secretaris:
Paul Graf, Kasteelstraat 17-19 bus 5, 2160 Wommelgem,
tel. 03/235 96 62 E-mail: pgraf@skynet.be
VGL: Zelfhulpgroep UZ Leuven en Vl. Brabant:
AVG: gelaryngectomeerden Antwerpen:
Gelaryngectomeerden West-Vlaanderen:
Gelaryngectomeerden Oost-Vlaanderen:
LZVG: Gelaryngectomeerden Limburg:
NSvG, onze Nederlandse vrienden:
Stichting tegen kanker:
Kankerlijn, vragen over kanker:
Trefpunt Zelfhulp
Univ. ziekenhuizen Leuven:
Stichting Diagnose Kanker:
Atos Medical bvba:
T-STOMA:

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

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

Wij zijn er voor jullie…
Voorzitter: Hubert Vos
Secretaris: Firmin Pieck
Penningmeester:
Bestuursleden: Chris Pierre
Frank Meeus
Dirk Verbieren
Ziekenbezoek:
Verantwoordelijke
Eric Deschoenmaeker

0472 79 19 94
0495 18 73 31
016 63 11 43
0471 02 75 72
0495 41 41 95

0478 97 53 65

Ankerleden: Koffielokaal, feestorganisatie:
Monique Gentens
0477 31 97 79
Monique Hubin
016 76 71 49
Annie Nijs
0474 85 47 40
Samenspraak:

Firmin Pieck

0472 39 62 30

0495 18 73 31

Koffielokaal: UZ Gasthuisberg, auditorium Renaer, POORT1, oranje straat -1,
Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
SAMENSPRAAK nr. 75

Juli 2020

016 33 23 45
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