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Beste Vrienden, lotgenoten,
Het duurde te lang. We zijn 20 maanden in ‘quarantaine’. Het is te zeggen, onze zelfhulpgroep
mocht gedurende heel die tijd het ziekenhuis niet betreden en zeker geen leden samen
brengen op activiteiten. Maar nu staat het licht terug op groen. Allé, oranje-groen, want er
zijn natuurlijk nog de nodige COVID-maatregelen te respecteren. En we zijn er nog niet
vanaf. Men voorspelt nog een reeks kleinere golven die wel onder controle kunnen blijven dank
zij een hoge vaccinatiegraad.
Toch zijn we gelukkig om weer elke vrijdagvoormiddag weer in het ziekenhuis aanwezig te
zijn. En we zijn ook veel beter bereikbaar dan vroeger. Ge kunt ons namelijk vinden in de
wachtruimte van NKO, en wel aan de andere zijde dan waar U normaal als
gelaryngectomeerde op raadpleging komt. En daar kunt ge samen met ons en bij een tas
koffie uw beurt afwachten. Er zijn voldoende schermen aanwezig die zeggen wanneer het uw
beurt is.
We gaan ondertussen ook weer op bezoek bij nieuwe gelaryngectomeerden voor en na de
operatie. En gelukkig kunnen we ons team voor het patiëntenbezoek versterken. Na een
basisopleiding ‘vrijwilliger’, zullen we in 2022 toch een team van 4à5 patiëntenbezoekers
hebben waarmee we een haalbare beurtrol kunnen opzetten.
En onze eerste activiteit, het kerstfeest, is aangekondigd en er zijn reeds heel wat
inschrijvingen, een bewijs dat ook jullie zaten te wachten om mekaar terug te zien.
Veel leesgenot, en we wensen U verder een goede gezondheid en tot binnenkort.
Firmin Pieck en het bestuur

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
.
• Zaterdag 4 december 2021: Kerstfeest
• Donderdag 3 februari 2022 om 14u30: infonamiddag in UZ Leuven met
o Presentatie doctoraat over ‘Minimaal invasieve chirurgische technieken in de behandeling
van hoofd- en halskanker’. Door Dr. Jeroen Meulemans
o Presentatie nieuwe productengamma: ATOS LIFE, door Sofie Collaer van ATOS medical
• Meer info volgt… Lees onze volgende edities

Ik: heb een bijzondere hond, hij brengt mij elke ochtend de krant.
Kennis: Wat is daar zo bijzonder aan?
Ik: ben niet geabonneerd
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LIDGELD 2022
Door corona hebben we 21 maanden helemaal
geen activiteiten gehad, maar in 2022 plannen
we weer een normaal jaar. We hebben voor
2021 dan ook geen lidgeld gevraagd. Maar voor
2022 vragen we om terug het gewone lidgeld
over te maken.
Mogen we dan ook vragen om het lidgeld voor
onze zelfhulpgroep, hetzij 20 EUR per jaar per
gezin, te storten op onze zichtrekening
BE71 4286 3064 9169 vóór einde 2021?
In bijlage vindt ge hiervoor een
overschrijvingsformulier.
Mededeling: lidgeld 2022 – Naam van het lid
Voor dit lidgeld bieden wij U:
Vanaf heden een nieuw koffielokaal! We
verwelkomen U elke vrijdagvoormiddag in de
wachtruimte van NKO op de 2e verdieping, aan
de andere zijde dan de wachtruimte voor
gelaryngectomeerden.
U kan er bij een tas koffie van ideeën wisselen
met andere lotgenoten en rustig afwachten tot
het uw beurt is. U kan dat heel goed opvolgen
met de schermen die daar ook beschikbaar zijn.
Wij bieden U daar tevens materiaal ter
verzorging aan kostprijs en we helpen U graag
verder bij het bestellen van verzorgmateriaal.

Tevens ontvangt U van ons 4x per jaar het
tijdschrift ‘SAMENSPRAAK’. Dat bezorgt U zoveel
mogelijk nuttige informatie en contactpunten.
Wij organiseren volgend jaar weer 2
infonamiddagen, en 2 feesten met de bedoeling
om mekaar te ontmoeten en ook om nuttige info
te verspreiden.
We organiseren ook in juni 2022 een daguitstap.
U vindt meer info in de volgende nummers van
‘Samenspraak’
We verwachten jullie dan ook talrijk terug op
onze activiteiten!
En als belangrijkste taak bezoeken we onze
patiënten vlak vóór of na de operatie. We geven
heel wat informatie over de operatie en het
herstel. Onze boodschap is dat er een leven is
met voldoende comfort en dat men na verloop
van tijd terug zal kunnen spreken.

De boom in het bos liet in de herfst alles los
Alles liet hij gaan
Hij fluisterde zacht: loslaten is nodig
Om sterker in ’t leven te staan

Als een vogel heel hoog heel hoog, zijn poepje laat vallen in je oog
Maak je dan geen zorgen en maak het droog
Wees blij dat er geen olifant over vloog
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UITNODIGING KERSTFEEST
Nadat we 21
maanden geleden
onze activiteiten
hebben moeten
stopzetten door
corona, zijn we nu
supergelukkig om U
terug voor een
eerste activiteit te
kunnen uitnodigen.
Daarom nodigen we U hierbij officieel uit
op ons kerstfeest
van zaterdag 4 december 2021 om 13u.
Dit gaat door in :
In de Orangerie van het kasteel van
Horst (het wagenhuis)
Horststraat 28,
3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek )
Wat hebben we te bieden?
We starten met een aperitief: Cava of
fruitsap vergezeld met hapjes.
Daarna volgt een koud buffet met een
assortiment van koude vissoorten en koude
vleessoorten, een saladebar en koude
sausjes.
We vervolgen met een wintersoepje.
En dan is er het warm buffet met 2 warme
visbereidingen en 2 warme
vleesbereidingen, alles begeleid met
diverse aardappelbereidingen.
We sluiten af met een dessertenbuffet
bestaande uit pannenkoeken,
chocoladesaus, ijs, taarten, chocomousse,….

Wij bieden U dit aan voor de (stunt)prijs
van 35 EUR per persoon voor onze leden en
hun partner/begeleider.
Niet-leden betalen 60 EUR.
Mag ik vragen om dit bedrag te storten op
onze rekening:
BE71 4286 3064 9169, met vermelding:
Kerstfeest VGL - uw naam - aantal
personen.
En dit vóór 15.11.2021
Uw betaling
geldt als inschrijving.
Noteer dat we ook nu voor een muzikale
omlijsting zorgen! Alex Vuerinckx is
zanger, bespeelt verschillende
instrumenten en brengt verschillende
genres.
We beloven om rustig te starten zodat
iedereen wat kan bijpraten. Maar naar het
einde toe zal hij zich volledig ‘smijten’.
Ook René, onze lotgenoot accordeonist, zal
een aantal nummers spelen.
Het geheel zal veilig doorgaan. We passen
de op dat ogenblik geldende maatregelen
toe. We gaan er van uit dat iedereen ook
gevaccineerd is. Men mag dit spontaan aan
ons tonen bij het betreden van de
orangerie. Dat zal een geruststelling zijn
voor iedereen….

Noteer dat de drank (witte en rode wijn,
waters, …) inbegrepen is van 13u tot 17u.

De natuur is een wonder. Een miljoen jaren geleden wist nog niemand dat de mensen, een bril zouden dragen
En toch staan onze oren op de goede plaats…
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GESPREK MET EEN LOTGENOOT
Erwin Cool werd geopereerd in 2020. Hij is ondertussen toegetreden tot ons bestuur en zal nieuwe
lotgenoten bezoeken in het ziekenhuis.
Wat waren de eerste symptomen die uiteindelijk
tot een totale laryngectomie resulteerden?

vertoonde, maar het was niet ernstig
(zangknobbeltjes).

In augustus 2019
begon ik moeilijker
en stiller te
spreken. Ik kuchte
dikwijls alsof er iets
in mijn keel zat.
Dat werd na enkele
maanden wat
erger.
In december ’19
ging ik naar een
specialist, die mij…
antibiotica
voorschreef. Dit veranderde natuurlijk niets.
In januari ’20 terug naar de huisdokter die mij
naar een andere NKO specialist stuurde.

Op 28 april: na sterk aandringen werd ik door de
specialist in de kliniek ontvangen.
Hij kijkt nogmaals in mijn keel en neemt
onmiddellijk terwijl ik erbij zat, de telefoon en
maakt een afspraak voor mij in Gasthuisberg. Hij
geeft mij een brief mee voor prof. Delaere.
Waarschijnlijk had hij iets gemerkt.

Op 11 februari ’20 kon ik een afspraak maken bij
de specialist thuis. Hij keek naar mijn stembanden
en sprak af dat ik op dag hospitalisatie zou
komen, omdat er drie knobbeltjes op mijn
stembanden te zien waren.
Zo was ik maandag 9 maart op de
daghospitalisatie en
vrijdag 13 maart begon de lockdown
Na 2 weken zou alles beteren.
Maandag 22 maart heb ik de specialist gebeld,
want alles bleef hetzelfde.
Het antwoord was dat ik de kliniek niet binnen
mag, want ik was geen essentiële ingreep en de
covid-patiënten gaan voor.
Op 23 maart kreeg ik een telefonische
mededeling: hij had vastgesteld dat van de 3
knobbeltjes er één was dat lichte dysplasie

Donderdag 30 april word ik ontvangen in
Gasthuisberg door prof.dr. Vanderpoorten, dr.
Meulemans en dr. Uyttebroeck.
Dinsdag 19 mei afspraak op radiologie
En dinsdag 26 mei: daghospitalisatie door dr.
Meulemans. Hij stelt strottenhoofdkanker vast
tijdens de operatie.
Vrijdag 29 mei volgde dan een CT scan en dinsdag
2 juni afspraak op radiologie
Vrijdag 5 juni volgde een grote vergadering.
Na 2 minuten zegt dr. Van Lierde dat er maar één
oplossing is en dat is de verwijdering van mijn
strottenhoofd, stembanden weg en ademen langs
een opening onder de adamsappel.
Ik ga akkoord voor een operatie en liefst
onmiddellijk. Na 10 minuten meldt men dat ik op
zondag 7 juni mag binnen komen en dat ik op
maandagmorgen 8 juni geopereerd wordt door
dr.Meulemans.
Er worden zes operatie-uren voorzien en er wordt
een provox geplaatst.
Hoe verliep dan de operatie en het eerste
herstel?
De volgende 48 uur na de operatie voelde ik mij
“goed”.

Ik had al 5 dagen niks meer online besteld.
Belt die gast van PostNL aan om te zien of alles wel goed met me was
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Ik nam selfie’s, stuurde die rond, telefoneerde
her en der en ik kreeg voedsel langs een sonde.
Daarna begon ik meer en meer pijn te krijgen 24
u per dag. Ik heb dan veel pijnmedicatie
gekregen. Waarschijnlijk had ik pijn omdat de
zenuwbanen doorgesneden waren.
Het was slapen op de rug (wegens snede aan hals
tot aan beide oren), nekpijn en steekpijn.
Ik kreeg sondevoeding gedurende 15 dagen. Dat
was een zware periode. Daarna gelukkig lichte
voeding en water.
Vrijdag 12 maart zou de sonde eruit mogen na
een geslaagde drinktest. Maar de test viel tegen:
er was nog een fistel die niet dicht zou zijn.
Een nieuwe test volgde op vrijdag 19 maart: OK.
Gelukkig ging dan de sonde weg en kon ik verder
herstellen.
Vrijdag 26 maart mocht ik naar huis.
Ik kreeg de Coming Home Kit mee en het Atosmateriaal.
Vanaf dan kwam de thuisverpleging om wonden
te verzorgen. Ik heb nog hevige constipatie
gehad.
Van 20 juli tot 28 augustus heb ik nog 30 gerichte
bestralingen gehad, vijf keer per week, zes
weken.
In september heb ik aan een prof. gevraagd:
indien corona er niet geweest was zou ik dan
mijn stembanden nog gehad hebben?
Antwoord: dat denk ik niet alleen , daar ben ik
van overtuigd.
Hoe verliep dan de revalidatie?
De revalidatie begon na de bestralingen, dus
vanaf begin september.
De kinesist kwam aan huis (ik kwam zeker niet
buiten). Na een maand heb ik de kinesist
onderbroken wegens gevaar voor corona. De

logopediste is twee maal thuis geweest en daarna
was het videobellen.
De thuisverpleging viel weg.
Ik had wel problemen met de neus (slijmen) maar
na het gebruik van Otrivine natural aloe vera
verbeterde dat wat. Soms sliep ik daardoor
slecht. Later is dat gebeterd.
Tegen einde 2020 was de revalidatie praktisch
voorbij.
De logopediste is dan ook gestopt. Eigenlijk ging
het spreken vanaf het begin zeer goed en dat is
zo gebleven.
Ik heb wel een lek gehad langs de buitenkant van
mijn provox. Die werd dan vervangen door een
kortere provox en de volgende keer is die provox
dan vervangen door een provox met een extra
ring aan de binnenkant (kant slokdarm) om
voedselresten weg te houden.
Is er na de operatie veel veranderd aan uw
levenswijze?
Ik moet dagelijks medicatie nemen en
verschillende keren per dag de stoma verzorgen.
Verder is er weinig veranderd. Ik eet goed en
slaap goed. Ik was voor de operatie zeer actief en
ik ben dat nog. Ik ben altijd met de wagen blijven
rijden (ook tijdens de bestralingen).
Vraagje aan uw echtgenote en kinderen . Hoe
hebben zij en de familie dat allemaal
meegemaakt?
Erwins echtgenote antwoordt:
Heel intens. Met veel tegenstrijdige gevoelens.
We vroegen ons vooraf af wat het resultaat ging
zijn na zijn operatie. We waren realistisch genoeg
om hem bij te staan tijdens de verzorging en de
bestraling en dat met veel overgave en liefde.
Ook de kinderen en de kleinkinderen. Dit is nog
altijd zo.

Mama, wat is het wachtwoord van de wifi?
Ruim eerst je kamer maar eens op.
30 min later: OK, wat is het wachtwoord dan?
“Ruimeerstjekamermaarop” met kleine letters en aan elkaar
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Het was wel pijnlijk dat we hem in het ziekenhuis
slechts twee keer per week en telkens
gedurende één uur, mochten bezoeken (max 2
personen).

Ik heb mij dan gemeld langs het internet om lid te
worden. Daarna bleek dat onze secretaris Firmin
en ik samen zijn uitgekomen aan de KUL in 1970
als burgerlijk ingenieur.

En genieten jullie nu van jullie pensioen?

En hoe hebben jullie de lock down
meegemaakt? Zoveel weken thuis met nieuwe
bezigheden?

Ja, dat doen we zeker, maar het is nu twee jaar
geleden dat we nog in het buitenland waren
wegens corona.
Die coronaregels zijn er nog altijd. Verder ga ik nu
niet in een vliegtuig zitten.
Wij gaan ook regelmatig golfen en de kinderen en
kleinkinderen bezoeken. Eerst op afstand in de
tuin (niet binnen), maar nu gebeurt het binnen.
Zelf is hij sinds einde september een 3de keer
gevaccineerd en ikzelf 2 keer sinds mei.
Zijt ge toen al snel in contact gekomen met de
zelfhulpgroep?
Na mijn operatie zegt men mij dat er een
zelfhulpgroep is, maar dat die tijdens corona niet
in Gasthuisberg mocht komen. Bezoek van de
zelfhulpgroep was dus uitgesloten.
Ik heb dus niemand gezien of gehoord en ik heb
zeer weinig bezoek gehad van mijn vrouw en
twee zonen.
In maart 2021 vroeg prof. Ann Goeleven mij of ik
niet geïnteresseerd zou zijn om vrijwilliger te
worden om gelaryngectomeerde patiënten te
bezoeken in Gasthuisberg.
Enkele dagen nadien heb ik haar per e-mail
geantwoord dat ik dat wel wilde doen.
In sept 2020 heb ik aan de inschrijving folders
gevonden en een “Samenspraak” en op een
andere vrijdag zag ik twee mensen staan aan die
tafel. Achteraf gezien waren dat Hubert Vos en
Frank Meeus.
Ik was blij dat ik ze zag want ik was aan het
wachten op een levering van ATOS en Hubert
heeft mij gedepanneerd met een zakje HME’s.

Wees blij als het regent,
Want als je niet blij bent, regent het ook.

We hebben wel meer tv gekeken dan vroeger.
Ook Netflix. Ook heb ik meer kranten gelezen en
heb ook de beurs gevolgd (doe ik al 40 jaar).
Verder enkele geschiedkundige boeken gelezen.
Ik zit in verschillende raden van bestuur en ik kon
nu langs videobellen vergaderen: gemakkelijk en
alles bleef verder gaan zonder buiten te komen.7
Hebt ge ook wat meer online
geëxperimenteerd? Online bankieren? Iets
besteld bij een webshop?
Dat deed ik al heel veel en dat is niet veranderd.
Online bankieren doe ik al 20 jaar alsook
beleggen. Wij bestellen regelmatig iets bij een
webshop: dat is praktisch.
Onze zoon doet dat nog meer en laat dat bij ons
afleveren (we zijn toch thuis).
En wat hebt ge het meeste gemist? Of wat hebt
ge het eerst gedaan toen er meer
versoepelingen kwamen?
We zijn nog meer naar de kinderen en
kleinkinderen gegaan (schade inhalen, alhoewel
we veel aan videobellen gedaan hebben).
Verder: ben ik eindelijk terug gaan golfen, want
dat was deels verboden, alhoewel het buiten is.
Maar de clubhuizen waren dicht : geen
kleedkamers, geen wc’s, geen contacten met de
spelers, de vlaggenstok NIET aanraken. Direct na
het spelen wegrijden. Dat was het toch niet.
Ook het reizen in het buitenland hebben we
gemist en missen we nog altijd: te gevaarl
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D R . J EROEN M EULEMA NS ,
NKO- ART S , GELAAT S - EN HALSCHIR URG
BRENGT ONS REGELMATIG EEN ART IKEL MET MEDISCHE
ACHT ERGROND

HET DOCTORAAT VAN DR/ JEROEN MEULEMANS
Op 29 oktober 2021 heeft dr. Jeroen Meulemans
zijn doctoraatsthesis verdedigd over minimaal
invasieve chirurgische technieken in de
behandeling van hoofd- en halskanker.
Dankzij de introductie van
minimaal invasieve
chirurgische technieken,
zoals transorale laser
microchirurgie (TLM) en
transorale robotchirurgie
(TORS) wordt heden ten
dage een selectie van
hoofd-hals kanker
patiënten behandeld met
chirurgie in plaats van
radiotherapie (RT) of
radiochemotherapie
(RCT).
De onderliggende idee is dat, dankzij het
aanwenden van minimaal invasie chirurgie,
gelijkwaardige genezingskansen kunnen
geboden worden als met niet-chirurgische
therapie (RT/CRT), doch met potentieel betere
resultaten op vlak van functie (bv. slikken).
In dit doctoraatsproject lag de hoofdfocus op het
onderzoeken van de veiligheid, haalbaarheid en
resultaten in hoofd-halskanker patiënten
behandeld met TLM en TORS. Daarnaast hebben
we getracht om de huidige technieken te
optimaliseren.
Zo onderzochten we o.a 142 patiënten met
stembandkanker die in UZ Leuven behandeld
werden met laserchirurgie (TLM). We
rapporteerden excellente oncologische
Om oud en wijs te kunnen zijn….
Moet je eerst jong en dom geweest te zijn.

resultaten (dit wil
zeggen hoge kans op
definitieve genezing en overleving) indien TLM de
eerste behandeling was (dus zonder
radiotherapie in de voorgeschiedenis). Ook bleek
dat door het initieel aanwenden van
laserchirurgie, geen enkele van de patiënten
uiteindelijk een totale laryngectomie dienden te
ondergaan. Salvage TLM (laserchirurgie voor
recidief kanker na eerdere
bestralingsbehandeling) kon daarenboven een
totale laryngectomie vermijden in de
meerderheid van de patiënten.
Echter, ten gevolge van de kleine verwijderde
stukjes weefsel en door verbrandingsartefacten
gerelateerd aan gebruik van de laser,
weefselinkrimping en oriëntatieproblemen werd
een belangrijke portie (37.3%) van de
chirurgische snedevlakken door de patholoog
beschouwd als niet-evalueerbaar.
Daarnaast werd vastgesteld dat er bij geen enkele
van de second-look TLM procedures (=2e
laseroperatie die uitgevoerd werd omwille van
positieve snedevlakken), overblijvende
kankercellen werden gevonden, wat suggereert
dat een belangrijke portie van de positieve
marges als vals positief beschouwd kunnen
worden.
In een poging om de oriëntatie en evaluatie van
de met laser verwijderde stembanden te
optimaliseren en de frequentie van nietevalueerbare en vals positieve marges terug te
dringen ontwikkelden we een nieuw protocol om
de verwijderde stembanden te kleuren,
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te oriënteren en te monteren op plakjes van
varkenslever (cfr figuur A en B).
De haalbaarheid van deze nieuwe techniek werd
bewezen in een prospectieve studie, waarbij ook
bleek dat introductie van dit nieuw protocol
effectief resulteerde in minder niet-evalueerbare
marges alsmede minder vals positieve marges in
vergelijking met een historische groep patiënten
behandeld met de laser en waarbij deze techniek
niet werd gebruikt.
Dit leidde tot een meer objectieve besluitvorming
betreffende het al dan niet uitvoeren van een
tweede laseroperatie of betreffende het al dan
niet nabehandelen met bestraling.

Figuur A: Hier zien we een kanker van de linker
stemband. De dwarse lijn geeft aan waar we met
de laser door de stembandtumor gaan. Zo
kunnen we zien hoe diep het gezwel gaat en het
dan ook volledig wegnemen. De andere lijntjes
geven de oppervlakkige marges aan
sterretje=voorkant en pijltje=achterkant)

In de volgende editie van samenspraak vertellen
we meer over de nieuwe robottechnieken die in
het kader van dit doctoraatsproject onderzocht
werden.

Figuur B: Hier zien we de verwijderde
stembandtumor met een marge van gezond
weefsel gemonteerd op een varkenslevertje. Dit
kan zo versneden worden door de patholoog,
zodat de correcte oriëntatie behouden blijft en
het zowel voor patholoog als chirurg duidelijk
blijft wat voor-, zij-en achterkant was.
(sterretje=voorkant en pijltje=achterkant)

Een chauffeur wordt door een agent aangehouden voor te hard rijden. De agent haalt zijn bekeuringenboekje
erbij en vraagt: ‘Wat is uw naam?’ De man zegt: ‘Svjatoslav Virbrzygowrilowitsj’.
Dan vraagt de agent: ‘En hoe schrijft u dat?’ De man: ‘D-A-T
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DAG TEGEN KANKER 2021
Op donderdag 21 oktober 2021 werden
Vlaanderen en Brussel overspoeld. Door een golf
van solidariteit. Zoals
elk jaar op de derde
donderdag van
oktober, de Dag
tegen Kanker. Ook op
de 22ste editie
staken we met z'n
allen kankerpatiënten en hun naasten een groot
hart onder de riem en toonden we hen dat ze er
niet alleen voor staan.
• Ruim 400 organisaties namen deel: meer
dan 200 woonzorgcentra, nagenoeg alle
ziekenhuizen, bijna 100 gemeenten, enkele
tientallen zorgorganisaties, scholen en
bedrijven. Maar ook politici, donateurs,
vrijwilligers, schermgezichten van Één ...
• Er werden meer dan 250.000 gele
lintjes gedragen.
• Wie op 21 oktober Facebook, Instagram en
Twitter opende, kon het gele lintje absoluut
niet missen. Meer dan 1 miljoen mensen
zagen het gele lintje van onze eigen accounts
passeren, maar daarnaast werden onze posts
nog tienduizenden keer gedeeld.
• Meer dan 400 patiënten, mantelzorgers en
zorgprofessionals schreven zich in voor een

•

•

van de informatieve en ondersteunende
online infosessies en initiaties.
Tal van ziekenhuizen, woonzorgcentra en
lokale dienstencentra organiseerden voor
honderden patiënten activiteiten.
Televisiezender Eén, onze trouwe partner,
bracht in de week van 18 oktober vier
speciale uitzendingen naar aanleiding van de
Dag tegen Kanker.

Ook BV's toonden hun solidariteit. Frank
Deboosere ging langs bij vrijwilligers en patiënten
in AZ Sint-Jan Brugge, AZ Delta Roeselare en het
Jan Yperman Ziekenhuis Ieper. Ook bewoners van
het WZC Huize Zonnelied in Ieper kregen een
bezoekje van onze campagneleider. En onder
meer Koen Crucke, Chris Lomme, Sabine De Vos,
Lisa Del Bo, Els De Schepper en onze algemeen
directeur Marc Michils maakten tijd vrij voor
kankerpatiënten en naasten.
•

Er werden meer dan 6000 berichten verstuurd
naar mensen met kanker, hun naasten en
zorgprofessionals (1435 online berichten, die de
langste hartslag vormden, en 4601 postkaarten).
We zagen het ene na het andere warme bericht
passeren

PRIMEUR: WK WIELRENNEN 100% ROOKVRIJ EVENEMENT
Voor het eerst in zijn honderdjarige geschiedenis was het WK Wielrennen een
volledig rookvrij evenement. Een absolute primeur gerealiseerd door Kom op
tegen Kanker, dat de official charity partner was van de 2021 UCI Road World
Championships, de organisator van het evenement. Kom op tegen Kanker
wilde dit uniek moment aangrijpen om een volgende stap te zetten richting rookvrije (buiten)sport-en
spelomgevingen.
Als charity partner zorgde Kom op tegen Kanker ervoor dat het WK wielrennen een volledig rookvrij
evenement was. Zo konden alle supporters, waaronder veel kinderen, genieten van de wedstrijd zonder te
moeten meeroken. Een rookvrij WK heeft als voorbeeldfunctie dat aantoont dat roken en sporten absoluut
niet samen gaan. Want zien roken, doet roken.
Twee apen zit in het bad. Zegt de ene aap “oe oe oe oe”.
Antwoordt de andere: “doe er dan wat koud water bij!”
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Ere wie ere toekomt: Paul Maringka
Het moet meegedeeld zijn
herinner ik me vaag, dat
Paul Maringka niet meer
bij het bestuur hoorde.
Maar met die corona die
alle aandacht opeist weet
ik al niet meer wie het
meedeelde, noch hoe.
Ik verwachtte wellicht nog
uitgebreider nieuws
erover, maar ofwel is het mij ontgaan, ofwel is er
nog niets gekomen. Daarom mijn bijdrage.
Voor mij heeft Paul veel betekend.
Ik lag in Gasthuisberg afdeling NKO, eenheid 450,
kamer 15 bed aan venster, september 2017 en
goed en wel een tijd al herstellend van totale
laryngectomie. Lieve was zeker bij mij, en wellicht
ook nog mijn broer of een zus met echtgenoot;
en dan komt er onbekende naar me toe met een
zelfzekerheid die geen vergissing toelaat. Hij oogt
duidelijk Aziatisch en is niet gekleed als medisch
personeel en stelt zichzelf voor in correct
nederlands: ik ben Paul Maringka…
Zelf heb ik er weinig van gehoord omwille van
mijn slecht gehoor, maar ik zag duidelijk dat ook
hij een gelaryngectomeerde was en dat hij heel
vlot sprak.
En zoiets geeft willens nillens hoop; misschien ga
ik dat ook nog eens kunnen…
Hij zal wat uitleg en info gegeven hebben, zo ook
over de Vereniging Gelaryngectomeerden, en laat
mij en mijn bezoek alweer gerust: hij groet ons en
verdwijnt rustig.

Wanneer ik na de bezoekuren lig te niksen, komt
hij me weer voor ogen: spreken wordt dus weer
mogelijk – bijna te mooi om waar te zijn…
Hij heeft me niet meer bezocht nadien, dus zeker
geen opdringerig man. En ook bij de
kliniekbezoeken ter controle was hij regelmatig
aanwezig maar zou zelf niet naar me toekomen;
hij was ‘aanwezig en beschikbaar’.
Weer spreken is me niet gegeven, maar mijn
bewondering voor die man is gebleven en zal
blijven.
Paul, mocht ge dus zonder meer verdwenen zijn:
namens wellicht velen heel hartelijk dank voor
uw inbreng die ge wist te geven door uw sprekenmet-canule, door uw bescheiden aanwezigheid,
door uw ‘zijn’.
Paul D’havé

n.v.d.r: Paul Maringka maakt inderdaad geen deel
meer uit van ons bestuur sedert 1/1/2020. Hij was
jaren lang onze vaste patiëntenbezoeker. Velen onder
jullie hebben bijzonder goede herinneringen aan hem.
Dankbetuigingen kunnen steeds aan hem bezorgd
worden. Eventueel ook via ons email adres:
zelfhulp.VGL@gmail.com

Klara vraagt aan haar vader: ‘Papa, weet jij hoeveel tandpasta er in een tube zit?’ Vader zegt: ‘Nou, geen idee.’
‘Ik wel’, zegt Klara. ‘Van de badkamer over de overloop naar jullie slaapkamer, die twee keer rond en dan ook nog
helemaal tot in je studeerkamer!’
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO en
geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

Paprikasoep in een energierijk jasje
Met de herfst in het land, worden de dagen weer wat korter en kouder. Het ideale moment om op te
warmen met een tas lekkere soep. Wist je dat een kom soep op basis van groenten en bouillon slechts 60
Kilocalorieën bevat? Terwijl we vaak na een behandeling of operatie net wat meer energie kunnen
gebruiken. Met kleine aanpassingen kan je de
energiewaarde van een soep verhogen.
Recept
4 rode paprika’s
1 teentje knoflook
1 ui
200g tomatenblokjes (blik)
1 eetlepel tomatenpuree
800 ml groentebouillon
Peper, zout en olijfolie
Spoel de paprika’s en snij in blokjes. Pel en snipper de ui en de knoflook.
Stoof de ui en knoflook glazig in olijfolie, en roer er de tomatenpuree door. Voeg dan de paprika toe en
stoof 5 minuten mee. Doe er de tomatenblokjes bij en de bouillon. Breng aan de kook en laat afgedekt 20
minuten sudderen.
Mix de soep en breng ze op smaak met peper en zout.
Het is niet per se nodig om de paprika’s te schillen. De schil geeft wel een iets bitterdere smaak, en
sommige mensen kunnen de schil ook niet zo goed verteren. Je kan de schil verwijderen met een
dunschiller of je kan de paprika’s grillen en daarna pellen. Hierdoor krijgt je soep een ‘geroosterde’ smaak.
Dankzij energierijke toevoegingen kan je de soep energie- en eiwitrijker maken.
Voeg 2 aardappelen en 1/2e vlootje vette smeerkaas toe aan het basisrecept en werk de soep af met
gehaktballetjes (250 g gehakt).

Smakelijk!
Voedingswaarde per kom soep van 250 ml:
Basisrecept
Energierijke variant
67.5 kcal
276 kcal
3 g eiwitten
17 g eiwitten

Een man zit in de bus. Tegenover hem zit een eekhoorn. De eekhoorn zegt: ‘Waarom staar je zo naar me?’
‘Nou,’ zegt de man, ‘dat zie je niet zo vaak, een eekhoorn in de bus.’
Waarop de eekhoorn zegt: ‘Dat zul je ook nooit meer zien, want mijn scooter is bijna gerepareerd!’
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NATIONALE LIGA VAN GELARYNGECTOMEERDEN
Ook na de laatste versoepelingen is er terug leven in de nationale liga.
In de liga zijn de verschillende zelfhulpgroepen (6) van Vlaanderen vertegenwoordigd.
Volgend jaar wordt er weer een nationale infodag voor gelaryngectomeerden
georganiseerd. Dit zal dan de 3e uitgave zijn na de succesvolle edities van 2017 en 2019.
Dit gaat door op 8 oktober 2022 in de hogeschool PXL te Hasselt. Vanuit de verschillende
provincies worden weer autobussen ingelegd die U gratis ter plaatse zullen brengen (en
terug naar huis).

HEEFT U OOK AL EENS LAST OM EEN BIJSLUITER TERUG OP TE VOUWEN “
Het is iets waarmee we allemaal weleens
geconfronteerd worden: het opnieuw deftig
opvouwen van bijsluiters. Waarom moeten
die op zo’n bepaalde manier gevouwen
worden dat je ze daarna niet meer goed
geplooid krijgt?
En je ze dus ook niet meer in het doosje
krijgt”
“De bijsluiter is een wettelijk document dat aan
hele lijst regels moet voldoen.” Zo moeten de
vaste rubrieken, zoals de bijwerkingen of de
samenstelling, telkens in onze drie landstalen
worden vermeld. “Dat zorgt voor een heel lange
tekst en dus veel papier. En hebben we niet
allemaal al eens een blad zo veel mogelijk
dubbel geplooid tot het op de duur te dik
wordt? Fabrikanten zoeken naar technieken
om tot zo’n dun mogelijk pakje te komen.”
Je verliest nu éénmaal minder onbedrukte
oppervlakte bij een bijsluiter met één pagina
waarop alle tekst dicht tegen elkaar staat.”
Geen standaard
Gelukkig is er wel iemand die weet hoe de
puzzel te kraken: zij die de bijsluiters vouwen.
Zoals bedrijf Eticolor Packaging in Temse, dat
al 45 jaar bijsluiters van geneesmiddelen voor
de Belgische markt drukt en vouwt.

Voor Patricia Delcour, productieverantwoordelijke van de afdeling bijsluiters en
vouwdozen, hebben de dunne papiertjes geen
geheimen meer. Al geeft ze meteen toe: “Het
moeilijke is dat er geen standaard voor is. Elke
bijsluiter wordt gemaakt op maat van wat de
klant wenst, en hoeveel tekst erop moet. Wij
ontvangen de teksten van de bijsluiter digitaal
en doen dan de opmaak. De ene klant wil twee
kolommen, de andere drie. Dat moet in drie
talen, waardoor de Belgische markt soms
geconfronteerd wordt met heel grote bijsluiters
die bijna een gazet lijken.”
Naast de wensen van de klant moeten
vouwbedrijven ook rekening houden met
hun machines, zegt Delcour. “Niet elke
bijsluiter wordt op dezelfde manier gevouwen,
omdat elke producent zijn eigen machinepark
heeft en zal vouwen volgens wat hun machine
aankan.

Anne heeft voor haar verjaardag een konijn gekregen en ze speelt ermee in de tuin. Dan komt haar juf langs en
zegt: ‘Lief konijn, zeg. Waar slaapt ze?’ Anne: ‘Bij mijn ouders op de slaapkamer.’ De juf zegt verbaasd: ‘Stinkt
dat dan niet?’ Anne: ‘Ja, da's waar. Daar moet Flappie dan maar even aan wennen.’
14

Het is een operator die samen met de klant en
productieverantwoordelijke beslist over de
meest acceptabele vouwwijze.”
Trucjes van de expert
Delcour noemt bijsluiters heropvouwen een
“piece of cake, eens je de trucjes doorhebt”.
De logica – die er dus toch in zit – zit verstopt in
de vouwlijnen. “Wie de bijsluiter helemaal
openvouwt, ziet vouwlijnen ofwel van links
naar rechts, ofwel van boven naar onder. De
machine vouwt al die lijnen eerst in eenzelfde
richting. Dus niet eerst een vouw naar links,
vervolgens naar beneden en dan weer naar
links. Zo moet je ook redeneren als de bijsluiter
open voor je ligt. Blijf altijd dichtvouwen in

één richting: ofwel van boven naar beneden,
ofwel van links naar rechts.”
Daarvoor moet je wel eerst de start vinden,
zegt de vouwexperte. “Die vind je bij de
scherpste vouw in je bijsluiter. De eerste vouw
in de machine is ook de scherpste. En hoe later
geplooid, hoe ronder de vouw.” Helaas is die
start niet bij elke bijsluiter gewoon vlak in het
midden. “Soms zijn er ook twee scherpe
vouwen, omdat de opstart in drie delen is.
Zoals een geplooide brief.” En er is nog één
uitzondering: als alle vouwlijnen even scherp
zijn. Maar dat is juist het gemakkelijkst, want
dat verraadt dat de bijsluiter zigzaggend is
geplooid. Hopelijk werken deze tips, het is het
proberen waard…

ENKELE VEEL VOORKOMENDE VRAGEN
Hoe lang zit er tussen mijn eerste( eerste 2 ) vaccin(s) en mijn extra
vaccin?
Voor immuungecompromitteerde personen,
bewoners van woonzorgcentra en 85-plussers
wordt er een extra dosis aangeboden. Er zal
minstens 1 maand zitten tussen de
basisvaccinatie en de extra dosis.
Voor personen die wonen in een GAW, naar de
dagopvang voor ouderen gaan en 65-plussers
wordt er een boosterdosis aangeboden. Voor
de booster zal er 4 maanden zitten tussen de
basisvaccinatie tegen COVID-19 met
AstraZenaca (2 dosissen) of Janssen (1 dosis)
en 6 maanden tussen de basisvaccinatie tegen
COVID-19 met Pfizer of Moderna en hun extra
vaccin.

Ik denk in aanmerking te komen voor
een extra vaccinatie, maar ontving
(nog) geen uitnodiging.
Immuungecompromitteerde personen die in
aanmerking komen voor een extra vaccinatie
worden uitgenodigd op basis van de gegevens
van hun ziekenfonds, het Kankerregister en/of
Leraren noemen het spieken, wij noemen het teamwork

behandelende arts. Die selectie gebeurt
automatisch.
Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezo
ndheid.belgie.be kan je zelf nakijken of je tot
deze groep behoort.
Indien van toepassing zie je bovenaan een
nieuwe activatie in september, dat is de extra
prik. Onderaan staan je vorige vaccinaties
vermeld.
Sta je niet op de lijst en meen je toch deel uit te
maken van de risicogroep? Dan kunnen er
meerdere oorzaken zijn waarom je nog geen
uitnodiging ontving:
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•

•

•

Je initiële vaccinatieschema (1e en 2e prik)
werd nog niet afgewerkt. Neem in dat geval
contact op met je vaccinatiecentrum om het
vaccinatieschema af te werken.
Je 2e prik werd nog geen 28 dagen geleden
toegediend. Wacht je uitnodiging af tot 4
weken na de laatste dosis.
Je immuniteitsprobleem is recent, wordt niet
medisch behandeld, wordt enkel opgevolgd
via een specialist… Neem contact op met je
huisarts om je alsnog te laten toevoegen aan
de lijst.

MONDMASKER

•

Je bent een persoon met het syndroom van
Down. Neem contact op met je huisarts om
je alsnog te laten toevoegen aan de lijst.

85-plussers en 65-plussers zullen
uitgenodigd worden op leeftijd.
Het is voor deze groep niet nodig om zich op
een lijst te zetten. Ze worden automatisch
uitgenodigd wanneer hun leeftijd aan de beurt
is en wanneer het minimuminterval na de
basisvaccinatie voorbij is.

Paul D’havé

laat dit een oproep zijn
niet van een viroloog
niet van politicus
maar van ziekenhuispatiënt
en dan nog zo eentje
met slechte oren
het laatste verblijf was pijnlijk
omwille van al die
mondmaskers
precies of iedereen was kwaad

overspannen of toch niet
de patiënt dichtbij
behalve één die zijn
mondmasker even spontaan
opzij trok en met
ingehouden adem
glimlachte naar mij
mirakel gebeurd

laat toch toe om waar dan ook
even dat mondmasker opzij
met adem ingehouden
een glimlach
of anders doorzichtige
maskers
ze genezen méér dan pillen
wablief?
ze genezen méér dan pillen

daarom deze oproep

EEN MADELEINTJE? Waar komt dat weer vandaan?
Een zinnelijk, maar puur gebakje
Het is een traditioneel Frans gebakje.
Het verhaal wil dat in 1755 vorst Stanislas, koning van Polen, een
onverwacht bezoekje bracht aan het kasteel van Commercy in
Lotharingen. Één van de dienstmeisjes maakte snel een gebakje
klaar met wat voorradig was: bloem, boter, melk en suiker. Het
beslag bakte ze in schelpvormige aspicvormjes. Volgens sommige
bronnen was haar naam Madeleine Paulmier.
Wat er ook van zij, de vorst was er dol op. Via hem leerde ook zijn dochter het gebakje kennen en laat dat
nu net de vrouw zijn van de Franse koning Lodewijk XV waardoor het madeleintje heel snel furore maakte
in Parijs en Versailles.
En de bekende schrijver Marcel Proust zou er iets over geschreven hebben.
Dat moet je maar eens opzoeken. Hij schreef:
‘Dit schelpje, zo sappig zinnelijk onder zijn strenge, gestreepte, vrome uiterlijk.
Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant en vraagt verlof. 'Ik ga vader worden,' zegt de soldaat. Hij
krijgt verlof. Na het weekend, op maandagmorgen vraagt de sergeant aan de soldaat: 'En, hoe heet de kleine?'
Zegt de soldaat: 'Over negen maanden bent u de eerste die het weet.'
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Tuinieren bevordert herstel na kanker ( en dit op meerdere manieren)
Gelezen in Plus-magazine

Het is er jammer genoeg niet de geschikte tijd
van het jaar voor maar tuinieren blijkt helend
voor wie herstelt na kanker. In Nederland is er
geëxperimenteerd met tuinprojecten waar
kankerpatiënten samen een schop in de grond
steken.

Heel wat mensen krijgen tijdens en na hun
kankerbehandeling af te rekenen met klachten
die de levenskwaliteit aantasten, zoals
vermoeidheid, vergeetachtigheid of depressies.
Wie zijn levensstijl aanpast door meer te
bewegen en gezonder te eten, ervaart meestal
minder problemen, zo toonde eerder onderzoek
al aan. Maar toch overtuigt dat heel wat mensen
niet om die omslag te maken. Tuinieren kan dan
een ideale opstap zijn om wat meer te gaan
bewegen.
Aan de universiteit van Wageningen wilden ze die
piste wetenschappelijk onderzoeken via het
pilootproject Helende Tuinen. Daarbij kregen
(ex)- kankerpatiënten de kans om onder
begeleiding een seizoen lang te tuinieren in een
gemeenschappelijke tuin. Die piloot was meteen
een schot in de roos. De deelnemers werden
hierdoor vanzelf een stuk actiever en energieker
en genoten ook van het lotgenotencontact.

Ze wisselden onderling hun tuinervaringen uit
maar konden ook praten over hun
behandelingen. Door buiten te zijn, namen ze
meer zonlicht en vitamine D op. En opvallend: de
onderzoekers stelden vast dat mensen vanzelf
ook meer groenten en fruit begonnen te eten.
Door het zelf kweken van groenten en fruit
onderging ook hun eetpatroon een kleine
metamorfose.
Het idee is intussen ook overgenomen door het
Toon Hermans huis in Ede dat als inloophuis voor
kankerpatiënten fungeert. In die 'Toon Tuin'
onderhouden vrijwilligers en patiënten al twee
jaar met succes een moestuin. Deze projecten
zullen binnenkort uitgebreid worden naar andere
inloophuizen. In ons land bestaan dergelijke
tuinprojecten voorlopig nog niet.
Vervolg
Vaak zijn (ex)- kankerpatiënten gewoonweg te
moe om hun levensstijl te veranderen of meer te
bewegen. Kanker en de behandelingen vergen
immers zowel mentaal als fysiek enorm veel. Om
na te gaan welke technieken nu het best kunnen
helpen bij zo'n blijvende leefstijlverandering loopt
er momenteel een nieuwe vervolgstudie aan de
Universiteit van Wageningen bij mensen die
hersteld zijn van darmkanker. Die wil ook nagaan
of een gezonde levensstijl chronische
vermoeidheid effectief aanpakt. Verandering
moet gebeuren in kleine stappen en daarbij is het
belangrijk dat mensen iets kunnen doen wat bij
hen past. Voor mensen die graag in de
buitenlucht zijn, kan tuinieren zo een betere
optie zijn dan oefenen in een fitness.

Een vat wijn kan meer mirakels voortbrengen, dan een kerk vol heiligen
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EEN CULTURELE WOORDZOEKER - WIE WAS VERDI?
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi is geboren in Le Roncole in 1813. Hij was organist,
pianist, dirigent, maar bovenal componist. Verdi was één van de grootste componisten
van Italiaanse opera's, waarvan hij er in totaal zesentwintig schreef. Zijn opera's waren tijdens zijn leven
zeer geliefd en zijn dat nog steeds.
Jérusalem is een opera in vier bedrijven. Maanden later haalde de grote impresario van La Scala,
Bartolomeo Merelli, Verdi over tot het schrijven van Nabucco.
Zijn werk is nog altijd heel actueel. Evviva Verdi is een recent album van de fluitiste Fancesca Canali.
Sei romanze is een verzameling van liederen voor bas- en alt- stemmen, begeleid door piano, met als
componist: Verdi
Verdi leefde in de periode van de Risogimento of de Italiaanse éénwording. Dat is de periode waarin Italië
één land werd. Italië bestond namelijk voordien uit meerdere kleine landjes.
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Als U alle woorden wegstreept, blijft er een naam over van een gereputeerde NKO-arts.
Stuur uw antwoord door naar 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
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