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Beste Vrienden, lotgenoten,
Oef, dit maal waren we echt opgelucht dat het rare jaar 2020 voorbij was.
Het was toch iets speciaals met onze maskers, testen met wissers, bubbel, knuffelcontact,
golven, veiligheidsraad, 8 ministers van gezondheid, … We hadden er nooit van gehoord, maar
nu is het een dagelijks woordgebruik. Waar is de tijd dat corona nog een fris biertje was…
En wij dat maar volgen, van 30 over 15 naar 4 contacten, met slechts 1 knuffelcontact
En voor 2021 wordt onze woordenschat nog wat uitgebreider. We volgen op de voet de
resultaten van Pfizer, Moderna, Astra Zenica, Jansen/Johnson&Johnson in de hoop dat de
vaccinatieplanning kan aangehouden worden.
We hebben ook een nieuw stel BV’s leren kennen: Van Ranst, Vlieghe, Van Gucht,
Molenberghs, Van Damme. We zien ze dagelijks onze huiskamer binnen komen.
Want inderdaad, wij blijven heel voorzichtig in onze huiskamer. We ondergaan die dagelijkse
berichten en cijfers, en we hopen dat ze goed bezig zijn. Want zelf kunnen we er niet veel
aan doen, tenzij voorzichtig alle richtlijnen volgen.
Maar het duurt toch wel lang. Al meer dan 100 dagen cafés en restaurants dicht. Waar kunt
ge dan gaan wandelen of fietsen als ge geen stop kunt inplannen. En toch hebben we veel
gewandeld en gefietst. In dit nummer leest ge ook hoe onze dagelijkse bezigheid veranderd
is.
Want activiteiten hebben we nog altijd niet. We kunnen/mogen niets organiseren en dat al
sinds 13 maart 2020. Deze samenspraak is het enige bindmiddel dat we nog hebben tussen
lotgenoten.
Maar er zijn goede vooruitzichten. We horen zelfs van landen bv. Nieuw Zeeland, waar men al
terug zonder masker en zonder afstand kan samen komen. En ons land doet het toch redelijk
goed op gebied van de cijfers vergeleken met onze buurlanden. En de vaccinaties lopen op
schema. Dat betekent dat wij allen wel ergens in maart aan de beurt gaan komen. En dan zal
het ‘oude’ normaal terug in zicht zijn.
We plannen dus vanaf half 2021 om terug contact te hebben pre/post operatie bij nieuwe
lotgenoten, en ook contact bij de raadpleging.
En we plannen toch terug een infonamiddag in het najaar en een kerstfeestje in december.
Dat hebben we toch echt verdiend.
In afwachting van een meer normaal leven kunnen we U nog niet veel vertellen over
activiteiten, maar we kunnen het toch wel hebben over hoe ons leven ondertussen veranderd
is….
Veel leesgenot en tot binnenkort.
Firmin Pieck en het bestuur

Vanochtend was ik bijna op mijn werk tot ik er achter kwam dat ik mijn GSM vergeten was…
Moest ik helemaal terug naar mijn slaapkamer

2

VACCINEREN? STICHTING TEGEN KANKER INFORMEERT
De COVID-19-vaccinatie ging in België van start op 28 december 2020 in drie woonzorgcentra, een in
Vlaanderen, een in Brussel en een in Wallonië. Dat is goed nieuws in de strijd tegen de pandemie en
biedt ons hoop op een terugkeer naar een ‘normaal’ leven in de tweede helft van 2021.
Volgens een studie uitgevoerd door Sciensano begin december wil 60% van de
Belgen zich laten inenten, terwijl 25% nog twijfelt. Het is helemaal niet vreemd
dat veel mensen vragen hebben, aangezien we ons de afgelopen maanden in
een ongeziene situatie bevonden door het coronavirus.
Maar om snel een groepsimmuniteit te bereiken die onze positie tegenover
dat ellendige virus ingrijpend verandert, moet minstens 70% van onze medeburgers gevaccineerd worden.
Dat moet in België mogelijk zijn, op voorwaarde dat iedereen goed geïnformeerd is over de inzet van de
vaccinatie. Om haar steentje bij te dragen heeft Stichting tegen Kanker zo eenvoudig mogelijke
antwoorden geformuleerd op de meest gestelde vragen over de COVID-19-inenting. Op die manier kan
iedereen een beslissing nemen met kennis van zaken.

Waarvoor dient de vaccinatie?
In het geval van een pandemie streeft de inenting twee belangrijke doelen na:
• de gevaccineerden beschermen tegen het risico op infectie en op ernstige complicaties van de ziekte;
• de anderen beschermen door de epidemische virusoverdracht te verhinderen.
Door de inenting beschermt u zowel uzelf als de anderen.

Een doeltreffende vaccinatie?
Het eerste vaccin dat op 21 december 2020 de goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap
kreeg, heeft zijn werkzaamheid bewezen bij meer dan 94% van de gevaccineerde personen. Ook bij de 65plussers, die het grootste risico lopen om een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen. Het gaat dus
inderdaad om een heel doeltreffend vaccin.

Een vaccin dat in nauwelijks enkele maanden tijd werd ontwikkeld?
Dit eerste vaccin is inderdaad in een recordtijd ontwikkeld, maar niettemin werden hierbij alle
gebruikelijke stappen gevolgd. De tijdwinst is het resultaat van een ongekende wetenschappelijke
samenwerking, gesteund door aanzienlijke publieke en private financiering, en een versnelde afhandeling
van de administratieve procedures. Zonder de pijlsnelle werving van tienduizenden vrijwilligers te
vergeten, die het nieuwe vaccin hebben getest. Gewoonlijk zijn er drie validatiefasen, elk gevolgd door
vaak lange administratieve termijnen, vooraleer de eigenlijk productie van het vaccin kan starten. In dit
geval verliep alles simultaan, maar elk stadium werd evenwel volledig doorlopen en door onafhankelijke
instanties geanalyseerd. Pas na afloop van dit proces werd het vaccin goedgekeurd door eveneens
onafhankelijke instanties. Deze versnelde ontwikkeling staat dus niet synoniem voor overhaasting of
ondoordachte risico’s.

Een krijsende baby op de trein met een poepluier is de garantie voor een anderhalve meter afstand
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Houdt de vaccinatie helemaal geen risico in?
In de geneeskunde bestaat er geen nulrisico! Men moet telkens zorgvuldig de mogelijke voor- en nadelen
afwegen. In het geval van COVID-19, met nu al bijna 19.000 doden in België en het vooruitzicht op
achtereenvolgende golven bij gebrek aan een vaccin, is de optelsom snel gemaakt. Dat is trouwens net het
principe van elke vaccinatie: een klein risico aanvaarden om een groot individueel en collectief voordeel te
behalen.

Wat weet men van de bijwerkingen van het vaccin?
Lichte bijwerkingen zijn bij elk vaccin gebruikelijk. Dat is helemaal niet abnormaal noch verrassend. De
inenting is immers bedoeld om een reactie van ons immuunsysteem uit te lokken zodat het later klaar is
om doeltreffend een infectieus agens te bestrijden. Dat kan zich vertalen in een lichte pijn ter hoogte van
de injectieplaats, lichte koorts, rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn of spierpijn. Al deze symptomen
verdwijnen snel. Dat werd effectief vastgesteld bij de tienduizenden mensen die vrijwillig hebben
deelgenomen aan de drie voorbereidende fasen van het vaccin. Niet meer, niet minder…

Zullen er geen andere bijwerkingen zijn op langere termijn?
Het is onmogelijk om een afdoend antwoord hierop te geven omdat we onvoldoende afstand kunnen
nemen. Maar ook op dat vlak weten we ons gesterkt door de ervaring. Uit analyse van wetenschappelijke
gegevens van de afgelopen 50 jaar blijkt dat de overgrote meerderheid van de bijwerkingen optreden in de
eerste zes weken na toediening van een vaccin. En tot nu toe is er niets onrustwekkends vastgesteld bij de
vele duizenden personen die meer dan zes weken geleden ingeënt werden tijdens de testfasen. Trouwens,
de geruchten die in het verleden de ronde deden als zouden de vaccins ernstige aandoeningen als multiple
sclerose of autisme kunnen veroorzaken bleken vals te zijn, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. We
benadrukken tot slot dat de COVID-19-inenting, zoals elk nieuw vaccin of geneesmiddel, nu en in de
toekomst nauwgezet wordt opgevolgd door onafhankelijke wetenschappelijke organen wereldwijd, om elk
ongewenst effect op korte, middellange of lange termijn op te sporen.

Hoelang biedt een vaccin bescherming?
Ook hier is het te vroeg om op die vraag te antwoorden. Afhankelijk van het vaccin kan de bescherming
variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Tegen volgende zomer zullen de wetenschappers daar
een duidelijker beeld van hebben. We mogen niet vergeten dat COVID-19 een nieuwe ziekte is, waarover
we geleidelijk meer kennis opbouwen...

Zal het vaccin in staat zijn om COVID-19 volledig te doen verdwijnen?
Waarschijnlijk niet. Maar het zal niet langer een oncontroleerbare pandemie zijn.

Wie, wanneer, hoe?
De Hoge Gezondheidsraad heeft drie prioritaire groepen aangeduid voor de COVID-19-vaccinatie:
• Iedereen die in de gezondheidszorg werkt, naast de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra.
• Iedereen die ouder is dan 65 jaar
Op sollicitatie: Ik zie een groot gat in uw CV. Wat deed U in 2020?
Sollicitant: Mijn handen wassen…
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•

Patiënten tussen 45 en 65 jaar die een chronische ziekte hebben die het risico op een ernstige vorm van
COVID-19 vergroot (vastgestelde obesitas, diabetes, een verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten,
longziekten, nier- en leveraandoeningen), of mensen met hematologische problemen
(bloedaandoeningen) of kankerpatiënten (in behandeling of onlangs behandeld).
Deze drie prioritaire groepen vertegenwoordigen samen vier miljoen mensen in België. Daarna is het de
beurt aan de rest van de volwassen bevolking.
De gratis en vrijwillige vaccinatie zal dus in verschillende, opeenvolgende fasen verlopen, naargelang de
risicoprofielen en beschikbare dosissen. Mensen zullen een uitnodiging krijgen per brief, waarin de te
volgen praktische regelingen worden toegelicht.

Kunnen alle mensen die kanker hebben of hebben gehad zich laten inenten?
Voor de overgrote meerderheid van hen: ja. Maar het is beter om, zoals bij alle andere vaccins, het advies
in te winnen van de behandelende arts of oncoloog.
Dr. D. Vander Steichel
Medisch en Wetenschappelijk Directeur
Als u met vragen blijft zitten, kan U altijd terecht op de website van de stichting tegen kanker:
www.kanker.be
U vindt ook alle info over de huidige vaccinatie aanpak op: www.laatjevaccineren.be

OPROEP:
We doen hierbij graag een oproep naar gelaryngectomeerden-vrijwilligers.
Wanneer U bereid bent om ons bestuur te versterken, of om mee de activiteiten
te organiseren, of om mee info te bezorgen aan nieuwe lotgenoten, geef dan
gerust een seintje.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe collega’s, vooral als we in het najaar terug
opstarten.
U vindt de nodige contactgegevens achteraan dit boekje en op onze website.
We geven U graag meer uitleg!

UITNODIGING LIDMAATSCHAP
Bijgaande brief werd via het ziekenhuis bezorgd aan alle lotgenoten die in 2020 gelaryngectomeerd
werden. Het is namelijk zo dat we geen patiëntenbezoek konden doen, en dus ook geen nieuwe
persoonsgegevens konden bekomen wegens corona. Daarom deze uitnodiging!
Tevens vragen we om onze aangesloten leden om ook een email-adres te bezorgen. In de toekomst
wensen we ook via email te communiceren. Dat hebben we nu ervaren door de lange periode van
inactiviteit.

Zegt de ene gek tegen de andere gek: “Ben jij al lang gek?”
Antwoordt de andere gek: “Nog niet zo gek lang”
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Aan de nieuwe gelaryngectomeerden:
2020 was een raar jaar met heel wat beperkingen. COVID-19 moeten we U zeker niet meer uitleggen…
Zo was dat ook voor onze zelfhulpgroep gelaryngectomeerden. Vanaf half maart 2020 werden
systematisch alle activiteiten gecanceld.
En normaal organiseren wij heel wat met als hoofddoel onze leden samen te brengen, vooral om heel wat
ervaringen uit te wisselen. Want elke revalidatie loopt anders en iedereen zoekt naar wat voor hem/haar
de beste oplossing is.
En dat alles start met een bezoek vòòr en na de operatie waar we een eerste contact leggen en U uitzicht
geven hoe de verdere revalidatie zal verlopen. We bezorgen U daar ook telkens een hele informatiebundel
met heel wat gegevens over bv. verzorgmateriaal, hoe bestellen, contactpersonen , enz…
Na dat eerste contact zijn wij ook aanwezig op vrijdagvoormiddag wanneer U op raadpleging komt. We
staan dan klaar om u verder te informeren en om andere lotgenoten te ontmoeten en dat rustig bij een tas
koffie.
Verder door het jaar organiseren we een 2-tal info-namiddagen per jaar over een actueel onderwerp en
ook een 2-tal feestjes in de lente en met kerst. Daar kan U ook uw dagelijkse zorgen even aan de kant
zetten om weer samen een gezellige namiddag te hebben.
En merk op dat we dat doen voor U en uw partner want een gelaryngectomeerde komt nooit alleen.
We bezorgen U ook een 3-maandelijks tijdschriftje ‘SAMENSPRAAK’ met heel wat informatie over onze
activiteiten en ook nuttige info over bv. Het ziekenhuis, leveranciers van verzorgmaterialen, …
Maar dit jaar gingen al onze activiteiten op slot. We konden dan ook geen kennis maken voor of na de
operatie.
Daarom wensen we kennis te maken via deze brief. Het ziekenhuis was zo bereidwillig om U deze
uitnodiging te bezorgen.
Wanneer U lid wenst te worden vragen wij U om bijgaand strookje in te vullen en zo uw contactgegevens
te bezorgen. Dat kan via een klassieke brief, maar U kan ook het bezorgen aan de raadpleging. U kan zich
eveneens inschrijven via email aan: zelfhulp.VGL@gmail.com
Ook op onze website vindt U een inschrijvingsformulier: www.gelaryngectomeerden.be
waar U de gegevens kunt achterlaten.
We hopen dan in het najaar van 2021 terug een infonamiddag te organiseren en zo mogelijk ook een
kerstfeestje.
Wanneer U de gegevens bezorgt, bent U automatisch lid voor 2021. Dat is gratis in het eerste jaar, vanaf
de volgende jaren is dat 20 EUR/jaar voor U en uw familie.
Wij hopen van U zeker te ontmoeten in de loop van 2021. En wensen U alvast een aangenaam jaar met
meer versoepelingen waardoor we geleidelijk terug met iedereen normaal kunnen omgaan.
Wenst U meer info over onze werking, bezoek dan onze website: www.gelaryngectomeerden.be
Een Belg, een Hollander en een Duitser komen een café binnen.
Dat waren nog eens tijden……
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V AN DIGITALE KLOOF NAAR DIGITALE UITSLUITING
De coronacrisis deed online en digitale initiatieven het voorbije jaar bloeien als nooit tevoren.
Kinderen volgden online les, we spraken onze familie via het scherm, en online quizzen, kooklessen en
spelletjes zorgden voor ons entertainment. Die versnelde digitale transitie is echter niet voor iedereen
even evident. Met de band tussen armoede en digitalisering als onderwerp is het jaarboek Armoede en
Sociale uitsluiting dan ook meer dan ooit relevant.
Het jaarboek dat wordt opgesteld door de universitaire Stichting voor armoedebestrijding (USAB) van de
universiteit Antwerpen, bekijkt, analyseert en evolueert de armoede en sociale uitsluiting in ons land en
Europa. In deze 29ste editie ligt de klemtoon op armoede en digitalisering, een door corona bijzonder
actueel onderwerp.
De coronacrisis had tot gevolg dat digitalisering flink wat wind in de zeilen
kreeg. Daarmee gepaard kwam echter ook de keerzijde van de medaille aan bod
: digitale uitsluiting. De ongelijkheid op digitaal vlak werd door de snelle
onderwijsrevolutie op scherp gezet. Er waren bijvoorbeeld heel wat verhalen
over leerlingen die niet mee konden in het nieuwe digitaal onderwijs, omdat ze
thuis geen of niet genoeg middelen hebben om (allemaal) online les te volgen. Niet iedereen heeft toegang
tot internet, en ook het bezit van voldoende computers is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen uit
kansarme milieus liepen zo vermoedelijk leerachterstand op.
Digitale uitsluiting kan wel leiden tot sociale uitsluiting. Het heeft immers
een grote impact op diverse vlakken werk, sociale contacten,
participatie,… De toenemende digitalisering zal er toe leiden dat mensen
met weinig digitale skills of mogelijkheden steeds meer achterop geraken.
Naast onderwijs zijn er nog heel vlakken waarop digitale uitsluiting
gevolgen kan hebben. Voor wie digitale achterstand ervaart, zijn digitale dienstverleningen, online
bankieren, online sollicitatietesten allesbehalve vanzelfsprekend.
Zo is een van de mogelijke gevolgen van digitale uitsluiting een ongelijke gezondheid, want digitale
geletterdheid is nodig om online info over je gezondheid te vinden en te begrijpen. Bovendien is ook voor
alsmaar meer gezondheidstoepassingen, zoals doktersafspraken, of vanaf 2021 het elektronisch voorschrift
digitale kennis nodig.
Ook op het vlak van bankieren speelt digitale uitsluiting mee. Sommige
banken berekenen voor verrichtingen die online gratis zijn wèl kosten aan
als ze analoog gebeuren, waardoor wie weinig financiële middelen heeft
op kosten wordt gejaagd.
Stadsbesturen en andere overheden gaan eveneens die kant op. Via platformen zoals federale ‘e-box’
kunnen burgers hun overheidscommunicatie op een centrale plek beheren. Dit e-government zit in de lift,
Ik ben eens aan mijn voordeur gaan bellen.
Man dat deed deugd! Precies of we hadden bezoek!
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want in 2019 had 40 procent van de Belgen een formulier ingevuld of verstuurd via een web of app, maar
van zij die dit niet gedaan hadden, gaf 12 procent een gebrek aan vaardigheden of kennis aan als reden.
Blijven investeren in niet-digitale, laagdrempelige, bereikbare en persoonlijke dienstverlening is voor
overheden, dienstverleners en organisaties dan ook een belangrijke opdracht.
•

10 procent van de Belgische huishoudens heeft thuis geen internet. Bij de gezinnen met de laagste
inkomens is dat 29 procent
• 21 procent van de Belgen met een inkomen lager dan 1.200 heeft nog nooit internet gebruikt.
• 32 procent van de Belgen heeft weinig digitale vaardigheden
• 40 procent van de Belgen loopt risico op digitale uitsluiting
Bron: jaarboek Armoede en sociale uitsluiting

SOCIAAL TARIEF
Als gelaryngectomeerde heeft U recht op het sociaal tarief bij uw telecomleverancier. (internet, vaste
telefoon, mobiele telefoon…)
Hoe aanvragen?
Neem contact met de klantendienst van uw telecomleverancier (Belgacom, Telenet, …) en meldt U aan als
gelaryngectomeerde.
Zij nemen contact met het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie).
U ontvangt van het BIPT een formulier dat U volledig invult en terug stuurt met in bijlage een attest van
een arts dat U gelaryngectomeerd bent.
Het BIPT neemt terug contact met de telecomleverancier en zorgt voor de toepassing ervan.
Beperkingen:
U kan van het sociaal tarief slechts genieten bij één telecomleverancier en ook slechts voor één persoon
van het gezin.

NIEUWS VAN DE LVG
Liga voor Gelaryngectomeerden VZW
Nationale Infodag
Normaal zou er in mei 2021 een infodag georganiseerd worden. Maar wegens corona is die uitgesteld.
Hij zal nu doorgaan in Hasselt op zaterdag 8 mei 2022. Die dag kunt ge alvast al in de agenda noteren.
Binnen de LVG zijn ook alle activiteiten stil gevallen.
Ter herinnering de samenstelling van het LVG-bestuur:
Voorzitter: dokter Willem Verstraete
Secretaris: Paul Graf (Antwerpse vereniging)
Penningmeester: Firmin Pieck (UZ Leuven en Vlaams Brabant)
Ondervoorzitter: Luc Delbruyère (Oost-Vlaamse vereniging)
Ondervoorzitter: Freddy Boes (Limburgse vereniging)
In deze rare tijden zou ik tegen iedereen willen zeggen: “Blijf positief”
Maar dat wordt me niet in dank afgenomen…..
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D R . J EROEN M EULEMANS ,
NKO- ARTS , GELAATS - EN HALSCHIRURG
BRENGT ONS REGELMATIG EEN ARTIKEL MET MEDISCHE
ACHTERGROND

S PRAAKREVALIDATIE N A T OTALE L ARYNGECTOMIE – E EN
B EKNOPTE G ESCHIEDENIS
De trouwe lezers onder jullie zullen zich waarschijnlijk herinneren dat ik reeds het verhaal over de eerste
totale laryngectomie gebracht heb in een eerdere uitgave van ‘Samenspraak’. Ter herinnering: de eerste
totale laryngectomie werd uitgevoerd door de Oostenrijkse chirurg Christian Albert Theodor Billroth in
1873 en verliep succesvol.
Onmiddellijk na de ingreep dacht hij samen met één van zijn assistenten, Carl Gussenbauer, na over
mogelijkheden om de patiënt opnieuw aan het spreken te krijgen. Reeds 21 dagen na de laryngectomie
werd er een soort van ‘inwendige prothese’ geplaatst met het oog op spraakrevalidatie. Deze prothese kan
men geenszins vergelijken met de stemprothesen zoals we deze heden ten dage kennen.
Ten tijde van de eerste laryngectomie werd de keel (farynx)
slechts gedeeltelijk gesloten, waardoor de patiënten na de ingreep
een zeer grote opening (fistel) hadden tussen de luchtpijp
(trachea) en farynx. Het grote probleem hieraan verbonden was
de belangrijke aspiratie: speeksel en voeding liepen makkelijk via
de fistel in de luchtwegen met frequent longontstekingen en dood
tot gevolg.
Von Brun’s kunstmatige strottenhoofd.
A:tracheale canule,
B en F: fonatiecanule,
G: éénrichtingsklep

Dit probleem trachtte men op te lossen door een ‘prothese’ in de
fistel te plaatsen. Deze eerste prothesen (cfr figuur) werden
typisch gemaakt uit rubber of zilver door professionele
‘instrumentenmakers’ en bestonden uit een gebogen canule dat in de luchtpijp gepositioneerd werd
(tracheale canule) met daarin een tweede canule (fonatiecanule) die doorheen de fistel gepositioneerd
werd in de keel en een rietje bevatte.

Handmatig afduwen van de canule of het toevoegen van een éénrichtingsklep zorgde ervoor dat lucht bij
uitademing uit de longen doorheen de fonatiecanule gestuwd werd, waardoor het rietje een geluid
produceerde dat door de patiënt in de keel kon opgezet worden tot enige spraak .
Deze grote inwendige prothesen dienden na de laryngectomie door de chirurg geplaatst te worden (het
plaatsen vergde grote vaardigheid) en bleven in principe steeds ter plaatse. Belangrijke nadelen waren de
slechte kunstmatige spraakkwaliteit, de belangrijke nadelige invloed op slikken en het niet volledig
oplossen van het aspiratieprobleem.

Soms zie ik mensen met een mondmasker lopen, en denk ik:
Joh, dat had ge al veel eerder moeten doen…
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Toen in 1881 de chirurgen Gluck, Zeller en Soerensen erin slaagden om tijdens een totale laryngectomie de
keel volledig te herstellen en zodanig de luchtpijp volledig te scheiden van de keel en slokdarm, kon dit
type van prothese, dat ook wel ‘artificiële larynx of kunstmatig strottenhoofd’ genoemd werd, niet meer
geplaatst worden en geraakten ze in de vergetelheid.
De 70 jaar die daarop volgden werden patiënten afhankelijk van slokdarmspraak om te communiceren.
Echter, slechts ongeveer een derde van de gelaryngectomeerde patiënten bleken deze moeilijke techniek
onder de knie te krijgen en slechts één tiende van de patiënten kon er zich echt goed mee duidelijk maken.
In de jaren 50 van de 20ste eeuw werd dan de electrolarynx (Servox) op de markt gebracht. Zoals velen
onder jullie wel weten wordt dit toestel tegen de mondbodem en/of hals gehouden en dankzij de trillingen
die het uitzendt kan de patiënt een soort van metaal-achtige spraak produceren.
Hoewel het een goed alternatief bleek voor die patiënten die geen slokdarmspraak onder de knie konden
krijgen, was de resulterende spraakkwaliteit eerder teleurstellend (de spraak komt voor velen over als
‘robotspraak’).
De meest succesvolle manier van spraakrevalidatie bleek uiteindelijk de ‘tracheo-oesofageale fistelspraak’
te zijn: hierbij wordt spraak gevormd door lucht uit de longen doorheen een kleine prothese met een
ingewerkt klepsysteem te blazen naar de slokdarm toe, het principe van de ‘Provox’ zoals jullie dat
allemaal kennen.
De basis van dit type spraak is de aanwezigheid van een kleine opening tussen de luchtpijp en de slokdarm
(de “tracheo-oesofageale” fistel).
De werkzaamheid hiervan werd bij toeval ontdekt door een patiënt van M.R. Guttman, een Amerikaans
chirurg, in 1932. Deze laryngectomiepatiënt had het lef om met een verwarmde ijspriem een kleine
opening te branden tussen luchtpijp en slokdarm. Al snel kon deze man goed praten door het toeduwen
van zijn stoma met de vingers.
Om aspiratie te voorkomen, blokkeerde hij tijdens de maaltijden de opening met een ganzenveer.
Uiteindelijk duurde het nog eens bijna 50 jaar voordat er betrouwbare en veilige stemprothesen op de
markt werden gebracht, dit na pionierswerk van de (vergeten) Poolse ORL-arts E. Mozolewski, van de
Amerikaanse chirurgen Eric Blom en Mark Singer (cfr de huidige Blom Singer prothesen) en van de
Nederlandse ORL artsen Hilgers en Schouwenburg. Het waren deze laatsten die in 1988 de eerste generatie
van de Provox stemprothese op de markt brachten.
Bron:
Lorenz KJ. Rehabilitation after Total Laryngectomy-A Tribute to the Pioneers of Voice Restoration in the Last Two Centuries. Front
Med (Lausanne). 2017 Jun 26;4:81. doi: 10.3389/fmed.2017.00081. PMID: 28695120; PMCID: PMC5483444.

De stomste vraag van 2020: Zijn jullie thuis?
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO en
geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

Gezien op TV: ‘oncobrood’ helpt kankerpatiënten
In Factcheckers op Eén zagen we hoe het oncobrood werd getest bij 2 patiënten met smaakveranderingen
door chemotherapie. Het ‘oncobrood’ werd ontwikkeld door het Center for Gastrology in Leuven en werd
bij 52 kankerpatiënten in het Sint-Augustinus Ziekenhuis in Wilrijk getest. Er werd onderzocht of het
individueel op smaak gebrachte oncobrood beter gegeten werd dan gewoon
brood.
Aan de hand van een smaaktest wordt gezocht naar smaken die door de patiënt
nog wel geapprecieerd worden. Nadien krijgt elke patiënt broodrecepten met
ingrediënten die de smaken die ze appreciëren versterken. Hier kan de patiënt of
mantelzorger thuis mee aan de slag.
De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Er wordt verder onderzoek gedaan en er wordt gekeken hoe
het smaakgestuurd brood in de praktijk gebracht kan worden.
Hoe ontstaan smaakveranderingen?
Smaakveranderingen kunnen ontstaan door de tumor zelf, door de kankerbehandeling (chirurgie,
chemotherapie of radiotherapie) of door medicatie. Smaakveranderingen zijn individueel en de ernst en de
duur verschillen van persoon tot persoon.
Enkele tips bij smaakveranderingen.
- Zorg voor een goede mond- en tandhygiëne. Poets ’je tanden ‘s ochtends, voor- en na de maaltijd en
voor het slapengaan. Spoel regelmatig je mond met water of mondspoelmiddel.
- Experimenteer met bereidingen en gerechten.
- Zuur en bitter smakende voeding stimuleren de smaak.
- Breng afwisseling doorheen de maaltijden en binnen dezelfde maaltijd (smaak (zout en zoet), textuur
(zacht en krokant), temperatuur (warm en koud), bereidingswijze (pan en oven), …)
- Gerechten op kamertemperatuur, of koud, smaken doorgaans lekkerder dan warme bereidingen.
- Voedingsmiddelen met sterke of pikante smaak kunnen helpen om een onprettige smaak weg te
nemen, net als munt, basilicum, citroen en zoetzure sauzen. Let wel op voor irritatie (bvb. Bij mucositis
of open wonden in de mond.
- Mijd tijdelijk gerechten die een afkeer oproepen. Probeer ze af en toe wel eens opnieuw, de afkeer
verdwijnt doorgaans op termijn.
- Combineer vleesgerechten met friszoete bereidingen zoals veenbessen, appelmoes, perzik.
- Friszure dranken geven een frisser gevoel in de mond (sap van citrusvruchten, limonade, ...). Eet
citroensnoepjes, kauwgom of pepermunt. Let wel op voor irritatie (bvb. Bij mucositis of open wonden
in de mond.
- Metaalsmaak: gebruik plastic bestek en vermijd metalen kookgerei en voeding in blik.
- Bij droge mond door radiotherapie vermijd je best droge en plakkerige spijzen.

Het grootste voordeel van de waarheid spreken is dat ge niet hoeft te herinneren wat ge gezegd hebt…
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Om in het thema van smaak te blijven…
Binnenkort liggen onze supermarkten weer vol met lekkere
paaseitjes. Met onderstaande kleurencode, vind je altijd de
juiste smaak!
U kan best de online versie in kleur lezen op onze website:
www.gelaryngectomeerden.be

Kom op tegen Kanker heeft 10.877.571
euro uitgereikt aan 69
onderzoeksprojecten in 2020. Dat is
bijna 11 miljoen euro voor projecten die
kanker vermijden en de
overlevingskansen en de levenskwaliteit
van mensen met kanker verbeteren.
Dat is alleen mogelijk dankzij jouw steun. Reuze bedankt! Jij brengt ons een stap dichter bij onze droom:
een wereld waarin we niemand meer verliezen aan kanker.
Jouw onvoorwaardelijke bijdrage betekent in een jaar als 2020 extra veel. Het coronavirus zet heel wat
onder druk, niet het minst onze droom en het harde werk dat daarbij komt kijken. Een tijdlang was het
onmogelijk in laboratoria wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Een bok wandelt langs een filmstudio in Hollywood, vindt een filmrol en begint deze met smaak op te vreten.
Als hij daarmee klaar is, passeert hem een bevriende geit, die vraagt: 'En? Hoe is de film?'
Antwoordt de bok: 'Eerlijk gezegd vond ik het boek beter.'
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Ook samen de 100 km-run lopen of de 1000 km fietsen zat er niet in. Toch schonk je samen met zovele
anderen je inschrijvingsgeld aan de strijd tegen kanker. Ook heel wat partners en sponsors stelden zich
uitermate flexibel op. Onze plantjesverkopers en commissieleden zetten hun beste digitale beentje voor.
Geen plantje bleef onverkocht, geen onderzoek onbeoordeeld. Het was niet evident, maar je zette door.
Voor kankerpatiënten zoals Roger maakte je hét verschil. 1,5 jaar geleden kon Roger niet meer genezen
van huidkanker. Dankzij jouw steun kreeg hij de kans om met een beloftevolle nieuwe therapie behandeld
te worden. Kom op tegen Kanker investeerde namelijk in veelbelovend onderzoek van professor Bart
Neyns (VUB).
We kijken ernaar uit om in de toekomst weer samen de toelagen voor innoverende en patiëntgerichte
onderzoeksprojecten en preventieprojecten uit te reiken. Net als de toelagen voor externe zorgprojecten
en zorgorganisaties. Nog eens een welgemeende dankjewel in naam van heel Kom op tegen Kanker,

Ook het onderzoeksproject van Prof.dr. S. Nuyts werd goedgekeurd.
Het betreft: Verbeteren van de kwaliteit van leven van hoofd-halskanker patiënten door toevoegen van
een individueel fysiek revalidatie programma van bij de diagnose aan de standaard oncologische zorg.
De zelfhulpgroep geeft volledig haar steun aan dit project.
Een revalidatie van bij de diagnose met fysiotherapie of kinesitherapie zal de neveneffecten van
radiotherapie verminderen. Dit is zeker belangrijk voor de patiënt wegens de andere beperkingen na de
laryngectomie zoals de spreek- en slikproblemen.
Bovendien zal daardoor de revalidatie versnellen en de werkhervatting sneller gebeuren. Ook het sociaal
leven van de patiënt zal verbeterd worden.
We geven voluit onze medewerking aan dit onderzoeksproject, dat behoorlijk uitgewerkt is. Wij steunen
het voluit en zullen onze lotgenoten op de hoogte stellen van de resultaten en hen verder te steunen om
de fysieke conditie tijdens de revalidatie te verbeteren.

H ISTORISCH WANDELJAAR 2020 – H EEFT U OOK VEEL GEWANDELD IN 2020?
Wandelknooppunt.be noteerde voor heel 2020 een stijging van 155% van het totaal aantal unieke
bezoekers in vergelijking met 2019. We mochten in 2020 meer dan 1.300.000 unieke bezoekers op ons
platform ontvangen. In 2019 waren dat er nog 510.000. De oorzaak moet niet ver gezocht worden: het
coronavirus laat ons massaal onze wandelschoenen aantrekken.
Een overzicht.
Geschreven door Sven Nijs (oprichter wandelknooppunt.be) op 21/12/2020
Het jaar waarin we niets meer konden/mochten doen. Behalve wandelen. Die twee zinnen vatten 2020
prima samen. Bepaalde natuurgebieden werden zelfs zo massaal door wandelaars bezocht dat hier en daar
de toegang werd afgesloten. Met ons wandelplatform wandelknooppunt.be stonden we op de eerste rij
Ik kocht een wereldkaart en een dart-pijltje en zei tegen mijn vrouw:”Gooi maar en waar het belandt gaan we op
reis na de crisis
We gaan dus 3 weken kamperen achter de frigo…
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om dit fenomeen waar te nemen. Daarom besloten we om voor dit historische wandeljaar een analyse te
maken.
Sinds onze oprichting in 2011 zien we elk jaar een stijging van 25% van het aantal gebruikers, wandelen
won dus ook voor het coronatijdperk al aan populariteit. Het jaar 2020 breekt echter alle wandelrecords.
Op jaarbasis was wandelknooppunt.be in 2020 het startpunt voor een wandeltocht voor meer dan
1.300.000 mensen. In 2019 waren dat er 510.000. Het jaar 2020 gaat met een stijging van 155% de
geschiedenisboeken in. Maar liefst 1 Vlaming op 5 heeft in 2020 minstens 1 keer een wandelroute
uitgestippeld via wandelknooppunt.be. In totaal werd er voor 3.885.835 km wandelroutes gedownload via
onze wandelrouteplanner langs knooppunten, in 2019
gebied
was dat 1.632.955 km.
1 Abdij van Averbode en omgeving
2 Meerdaalbos en Heverleewoud
Heatmaps: waar hebben we gewandeld?
3 Holsbeek - Chartreuzenbos
Wandelknooppunt.be biedt voornamelijk
4 Westerlo - Kasteel de Merode en omgeving
het meer dan 12.000 kilometer lange
wandelnetwerk in Vlaanderen aan. Deze
5 Geel - Belse Bossen
wandelnetwerken, bewegwijzerd met
6 Westouter - Rodeberg en omgeving
knooppunten, zijn uitgewerkt door de
7 Watersportbaan Hazewinkel en omgeving
Provinciale Toeristische Organisaties. Wij
8 Kasteel van Horst en omgeving
van wandelknooppunt.be maken dit
9 Drongengoedbos en omgeving
immense wandelnetwerk digitaal
10 Kwaremont en omgeving
toegankelijk. Deze populaire wandelnetwerken zijn de
ideale manier om de mooiste plaatsen in je eigen buurt te verkennen. Op basis van het aantal
gedownloade routes op dit wandelnetwerk in 2020 maakt deze heatmap duidelijk welke in 2020 de
populairste wandelgebieden waren in Vlaanderen (lees verder onder de afbeelding).
We zijn op basis van deze heatmap eens gaan kijken welke gebieden in Vlaanderen in 2020 het populairst
waren. De omgeving rond de Abdij van Averbode kleurde donkerrood en staat dan ook op nummer 1.
Gebieden die net buiten de top 10 vielen zijn de Westkust, Lommel en omgeving in Bosland en het bosrijke
gebied tussen Herentals en Kasterlee (Kempense Heuvelrug)
Hoe ver wandelden we?
Op basis van de meer dan 340.000 gedownloade wandelroutes via de routeplanner op
wandelknooppunt.be hebben we een spreidingstabel opgemaakt wat betreft de afstanden die we
wandelden. Daaruit blijkt dat de grootste groep wandelaars kiest voor een wandeling tussen 8 en 10
kilometer.
Spreidingstabel gewandelde afstanden 2020 (© wandelknooppunt.be)
De tweede lockdown deed ook de 'wandelcurve' pieken
Vooral de tweede lockdown van de coronacrisis in 2020, tijdens de verlengde herfstvakantie, vormde een
ware vloedgolf aan wandelaars. Het absolute record werd verbroken op zondag 8 november 2020: op die
dag bezochten maar liefst 33.674 unieke bezoekers wandelknooppunt.be.
Nog een opvallend cijfer dat we kunnen relateren aan de coronacrisis. Als we gaan kijken naar de leeftijd
van gebruikers op wandelknooppunt.be zien we dat de gemiddelde leeftijd 46 jaar bedraagt in novemberdecember 2020. In dezelfde periode van 2019 bedroeg die gemiddelde leeftijd 50 jaar. Meer jongere
mensen trokken tijdens de coronacrisis de wandelschoenen aan.
Zou blij zijn als 1,5 meter terug 1 meter wordt. Vannacht weer 3x uit mijn bed gevallen
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Heeft U wandelknooppunt nog niet ontdekt?
Neem een kijk je op: https://www.wandelknooppunt.be/nl

WISTJEDAT? E EN F RANSE CROISSANT ?
De roots van de oerkoffiekoek liggen niet in Frankrijk., maar wel in
Oostenrijk.
“De maanvorm verwijst naar de nederlaag van het Ottomaanse Rijk – met de
wassende maan in zijn vlag – in het Beleg van Wenen in de 17e eeuw.
Weense bakkers bakten die maanvormige koek om de overwinning te vieren.
Zakenman August Zang introduceerde hem via zijn Boulangerie Viennoise in
Parijs en doopte hem de croissant.”
En zoals met alle viennoiserie, vond hij daarna de weg naar ons land. “Wat adel en hoge
burgerij elders leerden kennen, introduceerden ze in eigen land.
Zo doken koffiekoeken in België op vanaf half de 19e eeuw. Pas honderd jaar later waren ze
niet alleen meer bij de exclusieve patissiers te vinden, maar bij alle bakkers
Bron: het Nieuwsblad

In deze tijden zou ik tegen iedereen willen zeggen: ”Blijf positief.”
Maar dat wordt niet altijd in dank afgenomen…
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7 REISTRENDS IN 2021
Het coronavirus heeft ons reisgedrag op zijn kop gezet. Durven we
weer lang vooraf een reis te boeken of gaan we voor een last minute?
Blijven we veilig dichtbij of wordt het ver weg zodra het weer mag?
Reisdeskundigen zien
1 - LAST MINUTE
Waar last minutes vroeger vooral populair waren voor de prijs, speelt nu de onzekerheid. Veel mensen
hebben in 2020 trouwens ondervonden dat het niet altijd makkelijk is om een geannuleerde vlucht of reis
terugbetaald te krijgen en willen dat risico niet meer nemen."
2 - INHAALREIZEN
Piet Demeyere van TUI beaamt: "Mensen zijn sterk op hun reishonger blijven zitten in 2020 en willen dat
gemis inhalen. Vooral vijftigplussers, die eindelijk wat meer tijd hebben of van hun pensioen willen
genieten. Covid heeft ons allemaal door elkaar geschud. We beseffen dat er situaties kunnen ontstaan
waarin we niet meer gewoon doen wat we willen. En wanneer het dan wel kan, willen we de dingen niet
meer uitstellen."
3 - BINNEN EUROPA
Voor reizen buiten Europa blijft het voorlopig enkel bij dromen. Niemand verwacht dat langeafstandstrips
voor 2022 of zelfs 2023 zullen hernemen. Want er zal natuurlijk wel wat blijven hangen van de
coronacrisis. "De angst om een lange vlucht te maken of in een exotisch buitenland in een ziekenhuis te
belanden, zit er wel in. Misschien gingen we het ook vaak te ver zoeken", zegt Demeyere. "We hebben
afgelopen zomer met zijn allen ontdekt dat dat niet nodig is."
4 - IETS VAKER VAKANTIEWONING DAN HOTEL
"Zolang we met het virus moeten leven, zullen wel iets meer
vakantiegangers voor een eigen verblijf blijven kiezen. Maar echt
spectaculair is die verschuiving tot nog toe niet.
5 - DE NATUUR
Bruisende steden, dichtbevolkte markten, populaire badplaatsen... Hoe
aanlokkelijk ze waren voor Covid-19, hoe twijfelachtig nu. "Ik denk dat
rustigere, afgelegen plekken, waar natuurbeleving centraal staat, wel een blijver zijn",
gaat de TUI-woordvoerder verder
6 - NU DE AUTO, LATER HET VLIEGTUIGOver vliegen zolang het coronavirus circuleert,
is al veel gezegd en geschreven. Volgens de luchtvaartmaatschappijen wordt de lucht
in een vliegtuig zodanig gefilterd dat ze even zuiver is als in een operatiekwartier.
Anderzijds weet iedereen hoe dicht je bij mekaar zit op een volzet vliegtuig. Bovendien
zijn er niet alleen risico's tijdens de vlucht, ook bij het in- en uitstappen, boarden,
bagage afhalen... En virologen raden het niet aan.

Elke wijze uil begon als een uilskuiken
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7 - VERBONDEN BLIJVEN
De digitale detox verliest wellicht aan populariteit. Waar het tot voor kort een aanlokkelijk idee was om je
tijdens je vakantie even volledig van de wereld te deconnecteren en de laptop of smartphone af te geven
aan de balie, is het in een (post)Covid-19-wereld belangrijk om net wel verbonden te blijven. Te allen tijde
goed geïnformeerd zijn over de recentste richtlijnen is noodzakelijker dan ooit. We hebben immers
ondervonden hoe snel situaties kunnen veranderen.
Bron : Plusmagazine
Heeft U reisplannen in 2021?
De meest recente informatie over de veiligheidssituatie per land vindt U op:
Diplomatie.belgium.be/nl

WOORDZOEKER , zin in een wijntje?
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Als U alle woorden wegstreept, blijft er iets heel actueels over. Bezorg het aan zelfhulp.vgl@gmail.com.

Wie zijn billen verbrandt, mag blij zijn dat hij of zij niet andersom stond
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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:
Lotgenoten Gelaryngectomeerden Kempen:
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
www.gelaryngectomeerden-kempen.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
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