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Beste Vrienden, lotgenoten,
Zijn we corona beu?
Het is nu al vele maanden dat we ons rustig moeten houden, contacten vermijden, afstand
houden, mondmasker dragen….. Gaat er ooit een einde aan komen?
Maar vandaag lanceerde onze regering toch een versoepelingsplan, dank zij de vaccinaties.
Wij Vlamingen laten ons op grote schaal vaccineren en dat laat toe om terug te dromen van
een vrij leven. 4 stappen van serieuze versoepelingen en vanaf september wordt alles
mogelijk.
We trachten ernaar om jullie te ontmoeten, om patiënten een bezoek te brengen voor en na
de operatie. We weten dat we een positieve vooruitzichten kunnen geven op de revalidatie
waar iedereen door moet.
Hopelijk kunnen we dat hervatten wanneer iedereen 2x ingeënt is.
Maar we hebben alvast een kerstfeest of noem het een ‘post-corona’-feest ingeplant. Begin
december zal alles wel mogelijk zijn en daar hopen we iedereen terug te ontmoeten met een
lekker etentje en de nodige muzikale omlijsting. Verdere details zullen later volgen.
Over activiteiten kunnen we in dit nummer nog niet veel vertellen. Alleen de documentaire
‘Can you hear my voice’ was toch een succes met 65 inschrijvingen of 65 bubbels die gekeken
hebben. Zo waren we toch digitaal verenigd.
Dus laten we besluiten: houd nog even vol en binnenkort zien we mekaar terug!
Veel leesgenot en tot binnenkort.
Firmin Pieck en het bestuur

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
.
• Zaterdag 4 december 2021: Kerstfeest
• Meer info volgt… Lees onze volgende edities!

BERICHT VAN ATOS
De vroegere vertegenwoordiger Evy Eeckhaut, werkt niet meer in het bedrijf.
Vandaag kan U contact nemen met Sofie Collaer, 0479 06 13 58.

Bier is gemaakt van hop, Hop is een plant. Dus Bier = groente

2

MEI 2021 .. DE ZOVEELSTE CORONAMAAND IN UZ LEUVEN …

Even een update vanuit Gasthuisberg, door Prof. Ann Goeleven

Ondertussen zijn vrijwel alle medewerkers in UZ Leuven 2x gevaccineerd. Dit
geeft heel wat collega’s een veiliger gevoel om te werken. De bezettingsgraad
op de COVID afdelingen blijft ondanks licht afnemende cijfers toch jammer
genoeg nog hoog, er liggen vandaag nog een 60 COVID patiënten in UZ Leuven.
Nog heel wat reguliere zorg staat on hold of op laag pitje.
Telewerk blijft nog steeds de norm in UZ Leuven, de gangen zijn dus nog niet zo
gevuld als we gewoon zijn. Koffieshop en cafetaria’s zijn nog steeds gesloten
voor bezoekers en patiënten.
Op consultaties komen patiënten bij voorkeur alleen en ook de bezoekuren
voor opgenomen patiënten zijn nog zeer strikt. Er kan voorlopig slechts 1 zelfde
bezoeker maximaal 1 uur per week langskomen voor wie meer dan 3 dagen opgenomen wordt. Voor heel
wat patiënten is dit gebrek aan bezoek een hele zware dobber.
De raadpleging hoofd-hals oncologie kan gelukkig blijven doorlopen, en dringende oncologische ingrepen
krijgen voorrang. Ook de logopedische zorg blijft gewoon doorlopen, al gebeurt canule- en
stomieverzorging met de nodige bescherming. Gelukkig merken we dat de meeste laryngectomie
patiënten zich zeer goed aan de regels houden en terecht zeer voorzichtig zijn in hun contacten. De
meesten dragen consequent een maskertje voor de mond en een extra maskertje voor de stomie.
Op dit ogenblik is elk bezoek dat niet medisch noodzakelijk is, niet toegelaten in het ziekenhuis. Dus geen
bezoek van externen, vertegenwoordigers en zelfs geen observatiestagiaires. Deze laatste kunnen alvast
tot 31/7 geen stages meer doen in het ziekenhuis.
Dat betekent jammer genoeg ook dat de zelfhulpgroep nog steeds niet actief is op de dienst zelf. En wat
wordt dat gemist .. ! Zowel voor ons als hulpverleners als voor de patiënten zelf is dit echt een
achteruitgang in de zorg. We hopen dan ook dat deze samenwerking snel kan herstarten.
Gelukkig hadden we dinsdag 4/5 toch een gevoel van samenzijn door virtueel op hetzelfde moment de
prachtige documentaire ‘Can you hear my voice ‘ te bekijken. Dank je wel aan de zelfhulpgroep om dit te
faciliteren!

Ik vraag me soms af, wat deden onze ouders zonder internet?
Ik vroeg het aan mijn 12 broers en 8 zussen.
Maar zij wisten het ook niet…
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ENKELE VEEL GESTELDE VRAGEN BIJ DE HUIDIGE VACCINATIES
Beschermen de vaccins ook tegen varianten van het coronavirus?
Virussen muteren constant. Dat wil zeggen dat een deel van het genetische materiaal in het virus
verandert. Dat gebeurt aan verschillende snelheden voor verschillende virussen. Mutaties hebben niet
noodzakelijkerwijs een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt.
Voor de variant bijvoorbeeld die in het Verenigd Koninkrijk momenteel ernstige proporties aanneemt en
zich ondertussen ook al in heel wat andere landen verspreidt, tonen de eerste gegevens met de vaccins
van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen dat de vaccin-geïnduceerde antistoffen de variant kunnen
neutraliseren.
Voor de Zuid-Afrikaanse variant scoren de 4 vaccins minder wat betreft werkzaamheid. Dit wordt verder
onderzocht.
Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming,
zoals vaccins tegen mazelen of rubella. Aan de andere kant veranderen virusstammen voor ziekten zoals
griep zo vaak en in die mate dat de vaccinsamenstelling jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te
zijn.
De wetenschappelijke gemeenschap en toezichthouders zullen controleren of het coronavirus in de loop
van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.
Weten we genoeg over de bijwerkingen op langere termijn van de vaccins?
Een vaccin wordt alleen goedgekeurd als de kwaliteit, de doeltreffendheid én de veiligheid voldoende zijn
aangetoond. Daarom zijn de klinische studies zo belangrijk. In de laatste fase (fase 3) wordt het vaccin op
grote groepen mensen getest, vaak op tienduizenden mensen. Bij het coronavaccin zijn dit er zelfs veel
meer dan bij andere vaccins, zo tussen de 20.000 en 60.000 mensen (waarvan de helft het kandidaatvaccin krijgt en de andere helft een placebo). Dankzij die studies zien we of én welke mogelijke
bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie
zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt.
De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus klein. Toch kunnen we het nooit
helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin, maar voor alle vaccins en medicijnen.
Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een
speciaal bewakingssysteem opgezet om de veiligheid van de coronavaccins in de gaten te houden. Zo
kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.
Bovendien zijn verschillende producenten vertrokken van bestaande constructies voor het maken van hun
vaccin, waar we al lange termijn ervaring mee hebben. Dat geldt zowel voor de adeno-gebaseerde vaccins
als voor de mRNA-vaccins.
Hoeveel tijd moet ik laten tussen het covidvaccin en andere vaccins?
We passen hier de algemene regel toe van de vaccinaties met niet-levende vaccins gezien alle beschikbare
COVID-vaccins momenteel niet-levende vaccins zijn. Het COVID-19-vaccin kan toegediend worden 2 weken
voor of 2 weken na een ander vaccin. Als dat interval van 14 dagen per ongeluk niet gerespecteerd wordt
en korter zou zijn, blijven de toegediende vaccins geldig en hoeven we geen nieuwe vaccinatie uit te
voeren. Het respecteren van het interval van 14 dagen laat toe om eventuele bijwerkingen aan het
correcte vaccin toe te schrijven.
Als je altijd normaal doet, zul je nooit weten hoe plezant je kan zijn….
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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!

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.
In deze omstandigheden kunnen we geen patiëntenbezoek organiseren en kennis maken met de
zelfhulpgroep. We missen daardoor ook uw gegevens voor het lidmaatschap.
Wanneer U lid wenst te worden vragen wij U om in te schrijven 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 onze activiteiten op te nemen.
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

Zojuist een zelftest in de Action gekocht; Blijk ik zwanger te zijn….
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CAN YOU HEAR MY VOICE?
Heeft U ook gekeken naar deze documentaire van Bill Brummel die we uitzonden als webinar op 4 mei
2021?
Het was een samenwerking van onze zelfhulpgroep, UZ Leuven en ATOS Medical. De film kwam tot stand
via belangrijke sponsoring door ATOS Medical.
Het verhaal gaat over de producer die gelaryngectomeerd
werd in 2016. Samen met andere gelaryngectomeerden
vormden zij een zangkoor in Londen. We genieten van de
groei van dit koor waar de zangers als hechte groep naar
mekaar toegroeien, maar via flashbacks zien we ook hoe
verschillende leden de ingreep en alle nevenbehandelingen
van de laryngectomie ondergaan.
Ik had de film gecast op het groot TV-scherm en we hebben genoten van de kwaliteit en de montage die de
film boeiend maakte gedurende 1,5 uur.
We zien de dirigent Thomas, geboren in België. Hij is arts en zanger. Via een jongenskoor heeft hij de
kracht van zang leren ervaren. En hij smijt zich gedurende heel het verhaal om het gelaryngectomeerdenkoor naar een succesvol concert te leiden.
Natuurlijk is er ondersteuning nodig van een stem en ademconsulente, Laverne Williams. Zij zingt niet
alleen solo-stukken in een soul/jazz atmosfeer, maar ondersteunt natuurlijk ook de zang van het koor.
Samen met enkele buitengewone muzikanten komt het geheel tot een succes optreden.
We zien natuurlijk ook hoe men de laryngectomie ondergaan heeft. Eerst en vooral de symptomen die
vooraf ontstonden en uiteindelijk geleid hebben tot de operatie.
Er wordt visueel uitgelegd hoe de operatie in zijn werk gaat. En de radio- en chemotherapie die zij allen
ondergaan, hebben wordt kort belicht.
Het vervangen van een stemknop is in detail gefilmd. Onze gelaryngectomeerde moeten dit toch enkele
malen per jaar ondergaan.
Maar ook de emotionele reacties van familie en vrienden worden beschreven. En ook de negatieve reacties
die men soms vanuit de omgeving te horen krijgt.
Het hele verhaal is een positieve boodschap die illustreert dat er leven is na een laryngectomie. Bij de
ingreep zelf ondergaat men een hele periode van revalidatie met ook zwakke momenten. Men kan soms
zeggen ‘Can you hear my silence?’
Maar geleidelijk herneemt men terug zijn vroegere levenswijze. We zien koppels in de film die op deze
manier dichter naar mekaar toe groeien.
De gelaryngectomeerden verenigen zich ook in een zelfhulpgroep, in de film heet dat een steungroep.
Want zij wisselen al hun ervaringen uit en zijn zo een steun voor mekaar.
Mijn vrouw zegt dat het niet helpt als ik mijn buik in hou op de weegschaal.
Maar hoe moet ik anders de cijfers zien?
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En dat moogt ge vergelijken met de doelstelling die wij in VGL hebben! Gelaryngectomeerden met
mekaar in contact brengen zodat ze mekaar steunen in het revalidatieproces dat zij meemaken.
Door corona zijn al onze activiteiten stopgezet. Maar door deze documentaire waren we toch samen aan
het kijken, weliswaar op een digitale manier zoals het nu de mode wordt. We waren met 65 geregistreerde
gelaryngectomeerde kijkers die samen met familie en vrienden hebben gekeken.
En wat mij opviel: bij het horen van een zangstem van een gelaryngectomeerden denk ik automatisch aan
Louis Armstrong…

Maar wist U dat er ook in België een zangkoor van gelaryngectomeerden is. Ze zijn momenteel met 5
leden. Die komen uit het hele land, van Oostende tot Leuven. Zoals het koor in Londen repeteren ze
momenteel ook reeds op afstand.
Het koor staat onder leiding van Andries De winter, tevens
dirigent van Cantate Domino te Aalst. Buiten de corona-tijden
komen ze samen in de bib van Aalst, maar ondertussen
repeteren ze via Zoom.
Er waren reeds optredens met Cantate Domino en Maggys
melody
Nieuwe leden zijn heel welkom. En zingen helpt enorm om je
stem en longcapaciteit te verbeteren. Het is een toffe
vriendengroep geworden.
Ons bestuurslid, Frank Meeus is één van de zangers. U kan altijd contact met hem opnemen voor meer
info.
U kan het koor volgen op de website: https://www.overstemkanker.be/

MEI - Gaston Durnez
Als de koe koekt in de bomen
En de nachte gaalt weer blij,
Is de lente weer gekomen,
Is het weer eens mei in mij
Als de wiele weer gaat walen,
Als de tor weer vrolijk telt,

Meer dan een jaar maatregelen door corona….
Mijn bloedgroep is ondertussen A-peritief

Vrij ik weer op grote schaal en
Vaart de ooie boven ’t veld.
Alle goud vinkt, elke mé relt,
Elke mei kevert weer fit.
Eén nochtans die nu niet meetelt
Is de kie die somber vit
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GESPREK MET PAULINE D’HONDT
Pauline is een nieuwe logopediste op NKO.
Onze zelfhulpgroep komt al meer dan een jaar niet meer op de NKO-afdeling, omwille van corona.
Maar we hebben toch opgevangen dat er een nieuwe logopediste is.
Dus deden we toch wel wat moeite om op bezoek te gaan en een kennismakingsgesprek te hebben.
Het verliep helemaal veilig, corona-proof, met mondmasker, op voldoende afstand, na de nodige
ontsmettingen, ….
Was het mijn vroege roeping om logopedist/audioloog te worden?
Pauline: toch wel, ja. Als kind kwam ik in aanraking met
gehoortestjes, uitgevoerd door audiologen op de dienst NKO.
Daar groeide alvast de eerste interesse voor audiologie.
Nadien kreeg ik tijdens mijn opleiding Humane
Wetenschappen regelmatig complimenten over mijn stem en
uitspraak van leerkrachten die Nederlands doceerden, maar
ook van medeleerlingen. Dat zette me tot nadenken. Het feit
dat ik ook graag zing en dus al een bijkomende interesse had
voor stemtechnieken triggerde nog meer de keuze voor de
opleiding.
Welke studierichting ik dan ben gaan volgen?
Ik heb eerst de algemene bachelor logopedische en audiologische
wetenschappen behaald. Nadien sleepte ik de master audiologie in de
wacht met vervolgens ook de master in logopedie. Omdat ik er maar
niet genoeg van kreeg en mijn interesse voor slikstoornissen enorm
groot geworden was doorheen de jaren, besloot ik om nog te
specialiseren met de Engelstalige master in Deglutology. Tijdens die
masteropleiding kon ik stage lopen bij zowel professor Goeleven als
Hanne Massonet, waardoor ik een goed beeld kreeg van oncologische
problemen waaronder gelaryngectomeerden met hun logopedische
revalidatie. En in juni 2020 ben ik afgestudeerd, in volle corona-tijden.
Hoe heb ik dan ervaring opgebouwd?
Ik deed verscheidene stages tijdens mijn masterjaren, maar ook een
zomervervanging van een logopediste in een perifeer ziekenhuis.
Tijdens mijn laatste studiejaar in Deglutology combineerde ik
wetenschappelijk werk waaronder testafnames ikv taal en spraak bij
patiënten na een beroerte in UZ Leuven.
Na afstuderen kreeg ik de mogelijkheid om op de dienst Audiologie te starten in een 50% vervanging van
een andere audiologe. Diezelfde periode werd duidelijk dat Hanne Massonet een doctoraat van ongeveer 4
jaar zou starten in oktober 2020. Men zocht zo een tijdelijke vervanging en toen kreeg ik de kans om haar
op te volgen als logopediste. Ik ben nu 75% logopediste en 25% audiologe. Het is werkelijk een droom die
Je hebt 3 soorten mensen: mensen wel kunnen rekenen en mensen die niet kunnen rekenen

8

uitgekomen is voor mij. Dagelijks bezig zijn met alles wat me ongelooflijk boeit en dan hier in UZ-Leuven
actief mogen worden!
Ik krijg hier de kans om heel veel bij te leren, opleidingen volgen inclusief. Ik kan vlot bij Ann Goeleven
terecht, maar ook van Hanne Massonet heb ik veel bijgeleerd en nog steeds.
Ik ben heel leergierig, gemotiveerd en wens heel snel bij te leren waarvoor ik hier echt alle mogelijkheden
toe krijg.
Of ik ook veel patiënten zie?
Op vrijdagvoormiddag doe ik gelijktijdig met Ann Goeleven de raadplegingen logopedie waarbij we
patiënten voorbereiden op hun ingreep of opvolgen nadien. Het motiveert heel sterk om de patiënt heel
vroeg bij zijn behandeling te ontmoeten en dan een belangrijke rol te kunnen spelen om terug te leren
eten en spreken. Ook vòòr de operatie zie ik de patiënten en ben ik betrokken bij de technieken om tot
een gepaste spraakrevalidatie te komen. Patiënten helpen bij hun eerste bestellingen van de diverse
verzorgproducten neem ik eveneens volledig ter harte, alsook de uitleg omtrent digitaal bestellen.
Hoe ik mijn verdere evolutie zie?
Ik werk ontzettend graag in UZ Leuven, dus het liefste
van al zou ik mijn toekomst hier verder uitbouwen.
Alleszins zie ik mezelf nog lang actief blijven als
logopediste in een klinische setting. Op dit moment geef
ik nog weinig therapie in spraakrevalidatie, maar als daar
ruimte voor zou komen, is het iets wat ik graag zou
doen. Ik zie mezelf in de toekomst nog verscheidene
opleidingen volgen, nog veel boeken verslinden en
bijblijven met de recente wetenschap.

En of de zelfhulpgroep al heb leren kennen?
Sedert dat ik hier actief ben is de zelfhulpgroep afwezig wegens corona. Ik heb het dus allemaal van horen
zeggen. Laat ons hopen dat die werking snel terug in orde komt.
Ik vind het heel belangrijk om lotgenoten met mekaar in contact te brengen. Op die manier kunnen
ervaringen uitgewisseld worden en kunnen oplossingen gevonden worden want ieder zijn revalidatie is
anders.
Ik hoop daar ook een rol te kunnen spelen en jullie de nodige praktische adviezen te kunnen geven.
Ook het eerste contact met lotgenoten voor en na de operatie is belangrijk. Zo kan onmiddellijk heel wat
info bezorgd worden die belangrijk is voor de komende revalidatie.
Bij alle contacten die we vandaag hebben met patiënten lichten we in over het bestaan van de
zelfhulpgroep en bezorgen we de nodige contactgegevens zodat ze zich lid kunnen maken indien gewenst.
Ik hoop dat ik alle patiënten het gevoel kan geven dat ze met hun vragen bij mij terecht kunnen. Hopelijk
tot snel in levende lijve!
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest
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HOE KAN IK EEN QR-CODE SCANNEN?
Wie al gewend is met QR-codes te werken zal in deze bijdrage allicht niets bijleren. Maar wie nog niet met
deze moderne variant van de streepjescode vertrouwd is: het gaat om een handige manier om onder meer
betalingen uit te voeren of naar een website doorverwezen te worden.
Een QR-code is een moderne variant van de streepjescode. In plaats van streepjes,
zijn er zwarte en witte vierkantjes. Deze code kan je scannen met je smartphone of
tablet en zal je meestal doorverwijzen naar een website. QR-codes worden ook vaak
gebruikt voor online betalingen of om je door te verwijzen naar een website maar je
kan er veel meer met doen zoals bijvoorbeeld digitale visitekaartjes maken. Een QRcode scannen is niet zo moeilijk, dit is hoe je het doet:

Hoe kan ik een QR-code scannen?
Een QR-code scannen is heel eenvoudig. Met sommige toestellen kan je een QR-code scannen met behulp
van de camera. Dit kan je doen door simpelweg de camera over de code te houden. Je smartphone zal dan
een melding geven voor het openen van een website, betaalwijze,… Doet je smartphone dit niet
automatisch, zit het waarschijnlijk niet automatisch ingebouwd. Dit is wat je dan kan doen:
1. Open je Google Play of App Store app.
2. Type in de zoekbalk ‘QR code reader’. Er bestaan heel veel apps waarmee je een QR code kan scannen.
Het verschil tussen de apps is niet heel erg groot. Je kan gewoon een gratis app downloaden.
3. Wanneer je de app opent kan je net als bij je camera, de QR code scannen. Test het maar eens op de
code bovenaan deze tip.

Hoe kan ik betalen met een QR-code?
Soms wordt een QR-code ook doorgestuurd als betaalmiddel. In de meeste banking apps zit er een
mogelijkheid om een QR-code te scannen. Is dit bij jouw niet het geval of kan je het niet vinden? Dan kan je
het ook doen via de Payconiq app. In een andere tip vind je hoe Payconiq juist
werkt: https://beego.be/artikels/betalen-met-payconiq/
Veel scanplezier!

Een QR-code van de zelfhulpgroep
Op de voorpagina van de Samenspraak vindt ge in de toekomst ook de code die
naar onze website verwijst. Scan eenvoudig de code en ge komt zo op onze website
terecht.

De regering: We zien versoepelingen aan de horizon.
Wikipedia: Horizon: denkbeeldige lijn in de verte, trekt zich terug naarmate men dichterbij komt
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HOE DIGITAAL BESTELLEN IN UZ LEUVEN?
Van bij aanvang van de corona-tijden zijn we allemaal veel meer digitaal gaan werken. Ook de bestellingen
kunnen uiteraard ook digitaal. En dit heeft als voordeel dat u ze direct plaatst bij de dienst van bestellingen
in NKO. U bespaart een verplaatsing of U bent niet afhankelijk van de post.
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
U kan ook naar onze website gaan: www.gelaryngectomeerden.be en dan de pagina ‘Documentatie’
kiezen.
De werkwijze is analoog voor ATOS en T-STOMA. U moet alleen zorgen dat U het juiste bestelformulier
gebruikt.
U kan tot 5 formulieren per jaar doorgeven. U mag er ook meerdere per bestelling doorgeven. En U mag
ook per formulier een andere leverancier nemen.
U vult het formulier in met het Excel-programma op uw computer.
Op die manier hebt ge voortdurend een beeld van de bestelde producten, van de prijs en van het totaal
van de bestelling. U ziet onmiddellijk of U binnen het voorziene budget blijft.
Het is heel belangrijk om een digitale kopie te bewaren op uw computer. Niet alleen om de levering te
checken, maar het is ook heel handig om dit te hergebruiken bij volgende bestellingen. Want meestal
bestelt U toch dezelfde producten.
Verstuur het via een email naar: Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.ac.be
Uw bestelling komt dan via de verpleging van NKO 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.
Om geen verrassingen te hebben een goede raad: 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). Dus niet rechtstreek bestellen bij ATOS of T-STOMA, want dan geniet U
geen 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 contactgegevens op onze website of in ons
tijdschrift ‘Samenspraak’

De meeste diëten beginnen in de kledingwinkel
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HOU(T) ME VAST: EEN HARTVERWARMENDE ACTIE VAN JOHAN SWINNEN
Prof.dr. Johan Swinnen was reeds te gast op een infonamiddag van de zelfhulpgroep. Sedertdien volgen we
hem van dichtbij…
Graag stellen we zijn nieuw project voor!
Als kankeronderzoeker en als papa van een zoon met kanker probeert Johan
Swinnen door zijn onderzoek en door specifieke acties kankerpatiënten en hun
naasten te ondersteunen. Zo liep hij in 2017 van Leuven naar Compostela met
in mijn rugzak meer dan 800 brieven van en voor kankerpatiënten (Post voor
Compostela). In 2019 is hij van Leuven naar Rome gelopen en werden 2000
beeldjes van klei in een etalage van een leegstaande winkel geplaatst als groot
en tastbaar symbool van verbondenheid (Beeldje bij Beeldje).
Ook nu in deze bijzondere tijden van afzondering en isolement probeert Johan
kankerpatiënten en bij uitbreiding iedereen die er nood aan heeft wat houvast
te bieden. Letterlijk en figuurlijk. Zo worden er in Den Ateljee, een dagcentrum
voor mensen met een beperking waar ook zijn zoon Pieter werkt, houten beeldjes gemaakt ‘hou(t)vastjes’
die bedoeld zijn om vastgepakt te worden en om zo houvast te bieden. Voor iedereen aan wie een
hou(t)vastje wordt opgedragen loopt Johan een kilometer, gewoon lokaal en coronaproof, elke week een
nieuwe etappe. Elke etappe vormt een letter. Zo schrijft hij al lopend een boodschap in het landschap.
Inmiddels werden al meer dan 1000 hou(t)vastjes opgedragen en krijgt de boodschap meer en meer vorm.
De opbrengst van de actie gaat naar een 10-tal projecten die
kankerpatiënten houvast helpen bieden in deze moeilijke tijden. Zo gaat
er steun naar Villa Rozerood voor de aanleg van een belevingstuin, de
kinderkanker oudervereniging KIKOV voor de aankoop van digitaal
spelmateriaal, Bednet voor nieuwe aangepaste computers. Ook
Stichting tegen Kanker krijgt een financiële bijdrage om
ondersteunende boekjes aan kinderen te bezorgen, Kom op tegen
Kanker voor hun buddywerking, en Outward Bound voor hun Monte Perdido-project. Kankerpatiënten in
zorghuis Oostende en het kankeronderzoek via het Dieter de Cauderlier-fonds voor hersentumoren krijgen
steun door deze actie.
Je kan een hou(t)vastje opdragen (25 euro) aan iemand die wat houvast kan gebruiken en je steunt
hiermee tevens de actie ‘Hou(t) me vast’.
Alle informatie over de nieuwe actie (Hou(t) me vast) kan je vinden op www.delangetocht.be/hout-mevast en www.facebook.com/houtmevast.

Mijn vrouw verslijt zoveel schoenen met shoppen,
Dat ze telkens weer moet gaan shoppen voor nieuwe schoenen!
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HOE (ON)GEZOND IS KOFFIE?
Heeft U ook zoveel koffie geslurpt in de voorbije corona-tijden? We vragen ons hier af of het wel gezond
is….
Heb je ook je kopje koffie nodig om de dag goed te kunnen beginnen? Drink je het de hele dag door en
maak je je eigenlijk toch wat zorgen hoe (on)gezond dit wel is? Ik kan je meteen geruststellen: vrijwel alle
onderzoeken tonen aan dat je elke dag al behoorlijk wat koffie moet consumeren voor je er echt je
gezondheid gaat mee schaden.
Het is zoals met alle goede dingen in het leven: overdrijf niet en geniet ervan!
Tegenstanders van koffie wijzen graag op de aanwezigheid van cafeïne, maar deze stof komt ook voor in
thee, cacao en coladranken. Naar cafeïne is wereldwijd heel wat onderzoek gedaan, en de globale
conclusie is dat een normale koffieconsumptie (en dus inname van cafeïne) geen problemen voor onze
gezondheid oplevert. Een volwassene verdraagt 250.000ste van een gram cafeïne per dag. Een dosis van
zowat 10 gram is dodelijk, maar om die hoeveelheid binnen te krijgen zou je op enkele minuten tijd ruim
honderd kopjes sterke koffie moeten opdrinken én verteren.
Vrijwel alle onderzoeken tonen aan dat een matig cafeïnegebruik geen negatieve invloed op onze
gezondheid heeft. Integendeel zelfs, een gecontroleerd gebruik van cafeïne scherpt onze concentratie
aan en maakt dat we alert zijn.
Zo bevat een kopje gewone filterkoffie ongeveer 80 mg cafeïne, een geknipte licht stimulerende ‘boost’
voor het centraal zenuwstelsel. Ter vergelijking: een kopje thee bevat gemiddeld 30 mg cafeïne en een glas
cola 18 mg. Dit opwekkend effect verdwijnt vanzelf.
Koffie en je nachtrust
Maakt koffie je wakker? Dat is wetenschappelijk niet bewezen. Wel
staat vast dat koffie de slaap enigszins uitstelt. Net voor het naar
bed gaan een kopje koffie drinken leidt hooguit tot een iets langere
inslaaptijd, maar doet niets af van de kwaliteit van je nachtrust.
De mindere kwaliteit van de beginslaap wordt nadien
gecompenseerd door een hogere slaapkwaliteit in de tweede helft
van de nacht.
Dat cafeïne de inslaaptijd verlengt, is trouwens niet bij iedereen het
geval. Sommige mensen slapen uitstekend na het drinken van
koffie in de avonduren, anderen dan weer niet. Dit komt door de verschillen in de afbraaksnelheid van
cafeïne, en de gevoeligheid voor cafeïne en de gewenning. Andere factoren zijn van invloed op de
inslaaptijd zoals vermoeidheid, gemoedsrust, stress en prikkels uit de omgeving zoals geluid en scherp
licht.

Wist je dat er op de Canarische eilanden geen kanarie te vinden is?
Op de Maagdeneilanden precies hetzelfde! Ook geen kanarie te vinden…
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Ongeveer 30 tot 45 minuten na inname begint de stimulerende werking van cafeïne zijn werk te doen. De
duur kan behoorlijk variëren, maar is gemiddeld 3 uur. Ben je een fervent roker, dan heeft de cafeïne
minder lang effect want de nicotine halveert de tijd van de werking van cafeïne. Hoe dan ook verschilt de
gevoeligheid voor cafeïne van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen per dag heel wat koffie
hebben, anderen krijgen na veelvuldig gebruik klachten als duizeligheid, suizende oren en misselijkheid.
Cafeïnevrije koffie
Sommige liefhebbers zweren bij cafeïnevrije koffie, al heeft deze methode zijn voor- en tegenstanders. Het
zogenaamde decafeïneren gebeurt vóór het branden van de koffie en er blijft van de 1 tot 2,5% cafeïne
nog hooguit 0,1% over. Het is van groot belang dat enkel de cafeïne en niet de smaak- en geurbepalende
stoffen verwijderd worden. De behandeling zelf heeft geen invloed op de smaak omdat die pas tijdens het
branden gevormd wordt.
Meer dan achthonderd componenten
Koffie is wereldwijd de voorbije tientallen jaren uitgebreid
wetenschappelijk onder de loep genomen. Koffie blijkt meer dan
achthonderd verschillende componenten te bevatten, die met
elkaar de smaak en de geur bepalen. Een aantal van die stoffen in
koffie is direct van invloed op het functioneren van het lichaam en
de geest.
Antioxidanten zijn van nature in voeding aanwezig en kunnen
bijdragen tot een goede gezondheid. Voedingsmiddelen die relatief
veel antioxidanten bevatten zijn groenten, fruit, thee en wijn. Maar
ook in koffie vinden we krachtige antioxidanten die hun bijdrage leveren aan de totale antioxidant inname
in de voeding.
Geen calorieën
Koffie zonder suiker en melk bevat geen calorieën. Het bevat verwaarloosbare hoeveelheden
koolhydraten, eiwitten en vetten. Als je een suikertje in je koffie gooit, levert dit 20 kcal. Een cupje
halfvolle koffiemelk levert 9 kcal.
Net als thee en water zorgt koffie niet bij voor energie-inname. Wel levert het een relevante bijdrage aan
de benodigde hoeveelheid vocht per dag.
Bij gelijktijdige consumptie van koffie en een ijzerbevattend voedingsmiddel, kan koffie de ijzeropname uit
dat voedingsmiddel verminderen. Koffie heeft dit effect alleen op ijzer uit plantaardige bron en niet op
ijzer uit vlees. IJzer uit vlees wordt zonder meer goed geabsorbeerd, ongeacht de consumptie van koffie.
Aan vegetariërs wordt aangeraden om tijdens hun maaltijden geen koffie te gebruiken omwille van het
negatieve effect op de ijzeropname. Ook wie ijzerpillen neemt krijgt de raad mee de pillen niet met koffie
in te nemen.
(extract artikel van Stefan Van Laere)

Lelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft duren
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HET AANTAL ROOKVRIJE OMGEVINGEN BLIJFT GROEIEN
Een bericht van ‘Generatie Rookvrij’
In december 2020 werd een vragenlijst naar alle lokale Vlaamse besturen (300) om de bekendheid van
Generatie Rookvrij en de activiteiten van de gemeentes in het kader van Generatie Rookvrij in kaart te
brengen. Daarbij werd ook gepeild naar de evaluatie van het proces van het rookvrij maken van
terreinen, de tevredenheid van de aangeboden materialen en de toekomstplannen binnen Generatie
Rookvrij.
Er kwam een antwoord van 126 lokale besturen. Van hen is 74% (93 respondenten) bekend met Generatie
rookvrij en 37% (46) gaf aan dat hun stad/gemeente in 2020 actief inzette op Generatie Rookvrij. Bij veel
steden en gemeentes zorgde COVID-19 voor uitstel. Van die 46 steden en gemeentes hebben 14 rookvrije
terreinen gelanceerd in 2020 en is bij 27 steden en gemeentes het proces aan de gang.
Verbluffend resultaat
Uit alle info die wij op dit moment hebben, weten we dat er sinds 2018 minimum 449 rookvrije
speelterreinen en 118 rookvrije sportterreinen zijn gelanceerd. Een verbluffend resultaat, wetende dat we
in 2018 gestart zijn met 6 pionier gemeentes die toen het engagement voor rookvrije terreinen zijn
aangegaan. Sommige gemeentes gaan zelfs een stapje verder en maken ook andere omgevingen rookvrij,
zoals bijvoorbeeld de zone rond alle publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen, de zone rond de
schoolpoort, …
Succesfactor: communicatie
De 14 gemeentes die in 2020 rookvrije terreinen lanceerden gaven aan dat de bezoekers zich aan de
afspraken houden en de reacties voornamelijk positief zijn. Wel geven ze aan moeite te hebben met het
levendig houden van het project. Dat werd als grootste barrière ervaren in het hele proces. De
belangrijkste succesfactoren die de respondenten aangeven zijn frequente interne en externe
communicatie evenals herhaling van de communicatie, het actief betrekken van burgers bij de uitwerking
van Generatie Rookvrij in de gemeente of stad en het hebben van een lokale trekker.
Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan om zich in 2021 zeker (verder) in te zetten voor
Generatie Rookvrij. We verwelkomen alvast alle genomen initiatieven!
Werking Generatie Rookvrij
Via de antwoorden op deze vragenlijst kregen we meer zicht over hoe wijdverspreid Generatie Rookvrij al
dan niet al is, hoe de gemeentes en steden het proces ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. De
resultaten worden zeker opgenomen in ons verdere werk en de verdere ondersteuning van steden en
gemeenten in het rookvrij maken van hun terreinen.

De oorspronkelijke bevolking van het oude Egypte bestond hoofdzakelijk uit mummies
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Dank aan Eric:
Een Parijzenaar, een New Yorker en een West-Vlaming komen
een geest tegen.
De geest zegt :
"ik kan je een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven
bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen: elk
van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik
het terugvind, dan sterf je"
Zo gezegd, zo gedaan.
De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan.
De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de tandenstoker die de Amerikaan erin gooide
terug. De Amerikaan sterft!
Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in Middellandse Zee.
De geest zoekt en zoekt en zoekt, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug.
Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven.
Dan is het de beurt aan de Westvlaming.
Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig naar huis.
De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden
wat de Westvlaming in de Schelde heeft gegooid.
Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt :
"Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven.
Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er hebt
ingegooid?"
De Westvlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan:
********

"e bruustablette"

“Wat is hygiëne?” vraagt de leerkracht aan de tweede klassertjes.
Jantje steekt zijn vinger op en antwoordt prompt: “Als je je vaker wast dan echt nodig is.”
********
Nu de terrassen weer op gaan:
Er komt een skelet binnen bij een restaurant, hij kijkt een beetje rond en wacht op de ober.
Na een hele tijd komt de ober eindelijk. De ober schrikt zich rot en laat het dienblad vallen,
het servies klettert op de grond. En de ober zegt: 'Sorry, ik had u niet gezien... U wacht
zeker al een hele tijd.'
*******
Een overlegcomité in april:
Het ziet er nu toch naar uit dat er op 21 april een kans is dat er op 28 april voorzichtig kan
gedacht kan worden aan 6 mei als mogelijke datum om te overwegen op 13 mei maatregelen
voor te stellen, zodat op 20 mei voorbereidingen getroffen kunnen worden teneinde op 27 mei te
vergaderen over eventuele versoepelingsmededelingen op 5 juni die dan op 12 juni bekrachtigd
zouden kunnen worden, zodat ze op 1 september voorlopig kunnen ingaan.
Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud.
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Als U alle woorden wegstreept, blijft er een lid van VGL over. Bezorg het aan zelfhulp.vgl@gmail.com.

Als U alle woorden wegstreept, blijft er een lid van VGL over. Bezorg het aan zelfhulp.vgl@gmail.com.
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NUTTIG E INFOR MATIE VIND EN ?

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

SAMENSPRAAK nr. 77

0472 39 62 30

0495 18 73 31

Mei 2021

20

