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Beste Vrienden, lotgenoten,
Spijtig genoeg is die vervelende corona nog altijd van de partij en blijft het auditorium op
Gasthuisberg leeg… (voorpagina)
Door de hoge besmettingsgraad moesten we ook het kerstfeest annuleren, alhoewel er al
velen ingeschreven en betaald hadden. Alles werd terug gestort. Maar ook de infonamiddag
van 3/2/22 werd geannuleerd. Hiervoor werden zelfs geen uitnodigingen meer verstuurd.
Maar het gaat nu toch de goede kant op als we de virologen mogen geloven. Ons lentefeest
van 23 april mag dan hopelijk doorgaan. We plannen ook nog verschillende interessante
infonamiddagen in de loop van het jaar.
Maar in dit nummer kunnen we niet veel over onze activiteiten vertellen. De artikels zijn dus
wat ‘academischer’… Hopelijk betert dat de toekomst.
We zijn wel heel aanwezig op vrijdag voormiddag. Gelukkig hebben we zo toch een wekelijks
contact met de lotgenoten die op raadpleging komen. Ook voor of na de operatie kunnen we
heel wat info bezorgen aan patiënten en familie over de revalidatie. Gelukkig dat deze
activiteiten kunnen doorgaan. We respecteren zeker de corona-maatregelen zodat alles veilig
mag verlopen.
Ge kunt ons dus vinden op de raadpleging van NKO, Poort 2, 2 e verdieping. Een koffieke mee
drinken mag. Taart of andere versnaperingen nog niet….
Ondertussen zien we toch al wat meer licht en zon, en kan alles wat opdrogen na die natte
winter. We trachten er allemaal naar om terug wat meer buiten te kunnen en zeker om
mekaar terug te zien op een volgende gelegenheid!
Firmin Pieck en het bestuur

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
.
• Zaterdag 23 april 2022: Lentefeest. Uitnodigingen volgen begin maart
• Mei 2022 infonamiddag in UZ Leuven
o Presentatie doctoraat over ‘Minimaal invasieve chirurgische technieken in de behandeling van hoofden halskanker’. Door Dr. Jeroen Meulemans (uitgesteld van 3/2/2022)
o Presentatie nieuwe productengamma: ATOS LIFE, door Sofie Collaer van ATOS medical
• Juni 2022: infonamiddag in UZ Leuven
o Overzicht van het onderzoeksproject bij de revalidatie, door PhD Kaat Van Aperen.
o Overzicht en toelichting van het productengamma van T-STOMA
• Meer info volgt… Lees onze volgende edities, Kijk ook naar de uitnodigingen met meer details.

Weet ge nog dat we taart aten net nadat iemand erover geblazen had?
Wat leefden we toen wild, hé!
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ZANGKOOR VOOR MENSEN ZONDER STEMBANDEN:
“We voelen ons een kermisattractie, maar we steken ons niet meer weg”
Gelezen in hln
In België leven om en bij de 1.400 mensen bij
wie het strottenhoofd is weggenomen, meestal
omdat er kanker in het spel was. Met dat gat in
de keel is ademen, praten, eten en drinken nooit
meer hetzelfde. Ze klinken een beetje als
verkouden robots, zijn snel buiten adem en
vatbaar voor infecties. Het is een lot dat velen in
een sociaal isolement duwt, maar niet allemaal.
Vijf van hen vormen nu een koor, OverStem
Kanker. Elke week komen ze samen en zingen ze
vier liedjes. "Shout! Shout! Let it all out!"

Anne Aelvoet (62) heeft geen stem meer, maar
toch zingt ze graag en veel. Dat doet ze thuis,
maar ook bij OverStem Kanker: het eerste
Vlaamse koor voor mensen met zonder
stembanden. Het is een uitlaatklep en therapie
voor de Oostendse, die een stemprothese heeft..
Maar: door nieuwe medische complicaties dreigt
Anne niet meer te kunnen praten of zingen. Voor
dat gebeurt wil ze graaf van zich laten horen.
“Ook als mijn stemprothese weg moet, wil ik nog
andere mensen helpen”, vertelt Anne.
Annes eerste klachten kwamen al op 13-jarige
leeftijd en vele ingrepen later weet ze nog altijd
niet waarom al haar hele leven, het ene probleem
na het andere opduikt. Haar lichaam is langzaam
aan het aftakelen. Onder meer haar
strottenhoofd en stembanden moesten in 2017

verwijderd worden, nadat Anne een paar keer
bijna was gestikt in haar voeding eigen speeksel.
“Toen ze zeiden dat ik na mijn operatie niet
meer zou kunnen spreken, had ik al gezegd dat
ik wou en zou blijven zingen.. Op het moment
dat die mannen met de vingers op hun
stemknopje begonnen te zingen, heb ik dan ook
geweend.
De laatste keer reed ik op de autosnelweg en ik
kon niet meer ademen. Ik kon me gelukkig net op
tijd op de pechstrook parkeren en naar adem
happen door me op de zetel naast me te
smijten”, blikt Anne terug.
In 2018 werd het koor als afdeling van ‘Cantate
Domine’ in Aalst opgestart. Het OverStem-koor
repeteert in Aalst en telt vijf leden.
Voor Anne is het een godsgeschenk. “het koor
doet wonderen voor mij.
Gewoon al het zingen op zich is leuk, maar het is
ook een oefening voor de longen en je leert je
stem beter te gebruiken. Het is daarnaast ook
een therapie.”
Anne kon de toonladder ook met de prothese
goed aan. Maar er zijn nu nieuwe complicaties
opgedoken. “Ik doe het nog altijd graag, maar het
gaat minder goed. Ik kan nog zingen, maar het
trekt op niets meer. Ik zing thuis mee met Spotify
en ik geniet daarvan, maar door de nieuwe
problemen is het lastiger. Ik heb nu ook een
operatie nodig waarbij de kans bestaat dat mijn
prothese moet verwijderd worden. Dat zou
betekenen dat ik niet meer zal kunnen spreken.
Met dat moeilijke vooruitzicht wil Anne nog snel
een interview geven om het koor en het belang

Mijn vader zei ooit: ‘Werk tot dat je banksaldo eruit ziet als een telefoonnummer’
Nou, ik heb dat dus gedaan…. Huidig saldo: 1,12€
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stembanden kwijt zijn. Dat wil ik graag bekender
maken. Het zou ook mooi zijn als er een project in
Oostende zou kunnen ontstaan.

van zingen voor lotgenoten te benadrukken. “Het
project van Thomas Moors heeft zoveel goede
bijwerkingen voor mensen die een laryngectomie
(een ingreep waarbij het strottenhoofd en de
stembanden al dan niet volledig verwijderd
worden, (red) moeten ondergaan. In het begin
was het vooral gericht op kankerpatiënten, maar
er zijn ook mensen die om andere redenen hun

Anne wil daar graag mee haar schouders onder
zetten. Ook als ze zelf niet meer zal kunnen
zingen. “Er zijn altijd manieren om een koor te
ondersteunen. Ik heb ook een machine waarmee
ik me uit de nood kan helpen (servolarynx), maar
die gebruik ik niet graag omdat ik dan klink als
een robot.
Ik blijf graag bezig en wil niet te veel nadenken
over de toekomst. Ik heb er vrede mee als ik mijn
stem verlies, want ik vind altijd wel een oplossing
om me erdoor te slaan”
Wie interesse heeft in OverStem kan met Anne
contact opnemen via annaelvoet@gmail.com.

Ook Frank Meeus, ons bestuurslid en patiëntenbezoeker neemt al vele jaren deel aan het zangkoor
‘overStem kanker’. Wanneer U meer wenst te weten over de werking of ook mee wilt zingen, neem dan
gerust contact met hem: frankmeeus13@gmail.com.

Trouw niet om het geld, Ge kunt goedkoper lenen...
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G ESPREK MET E VELINE V ANHALEWYCK
Eveline is reeds vele jaren de diëtiste op NKO. Onze lotgenoten hebben haar zeker al eens ontmoet.
Bovendien levert ze ons regelmatig een bijdrage voor samenspraak.
Dus hoog tijd om een gesprek met haar te voeren!
Dus op een drukke vrijdagmorgen, in coronatijden:

Welke studierichting hebt ge gekozen, stond
dieetleer al vroeg bovenaan?
In 2001 ben ik begonnen aan de opleiding
voedings- en dieetkunde. Ik wist al vrij snel dat ik
in de gezondheidssector wou werken, een mix
tussen wetenschappen en werken met mensen.
Tijdens de opleiding is mijn interesse voor vakken
zoals chemie en fysica aangewakkerd en daarom
ben ik na het afronden van voedings-en
dieetkunde begonnen aan een tweede opleiding
biomedische laboratoriumtechnologie.
Welk parcours hebt ge verder doorlopen?
Onmiddellijk in UZ Leuven gestart?
Na een paar weken vakantie ben ik in september
2006 in UZ Leuven gestart als laborant op de
afdeling nefrologie. Mijn job bestond uit het
analyseren van onder andere bloed- en
urinestalen van nierpatiënten en gezonde
vrijwilligers. Na een tijdje miste ik het
patiëntencontact toch wel en heb ik de kans
gekregen om als diëtiste te starten. Eerst 50% als
laborant en 50% als diëtiste, maar die combinatie
was praktisch niet ideaal. In 2009 ben ik dan
voltijds als diëtiste gestart.
Ge zijt hier al vele jaren actief. Hoeveel juist?
Altijd bij NKO gewerkt?
Ik ben zoals de meeste collega’s gestart als een
tijdelijke vervanging van een collega en heb zo
een aantal ervaringen kunnen opdoen. Zo heb ik
op de afdelingen cardiologie, nefrologie, gastroenterologie en neurologie gewerkt. In 2012 is
Myriam Roosen, de vorige diëtiste op NKO met
pensioen gegaan en heb ik haar mogen opvolgen.

Er komt bij geen druppel drank op tafel!
Wij schenken voorzichtig……

Ziet ge alle gelaryngectomeerde patiënten
voor/na de operatie?
Patiënten die voor de operatie al veel gewicht
verloren zijn of al heel moeilijk kunnen eten
worden preoperatief doorverwezen naar mij voor
een evaluatie van de voeding en indien nodig
advies om de voeding te verbeteren. We weten
ondertussen dat een goede voedingstoestand
preoperatief leidt tot een beter herstel.
Tijdens de opname probeer ik alle patiënten te
zien. De eerste dagen na de operatie om de
sondevoeding op te volgen. Nadien om de opstart
van de voeding via de mond mee te begeleiden
en advies te geven voor thuis.
Velen hebben sondevoeding nodig, korte tijd of
langer. Welke raadgevingen moet ge hen
meegeven?
Na een totale laryngectomie hebben alle
patiënten de eerste dagen sondevoeding nodig
omdat ze nog niet via de mond mogen eten.
Belangrijk tijdens deze periode is dat de
sondevoeding goed verdragen wordt. Als dit niet
het geval is, kunnen we een aanpassing doen
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Wanneer er ook thuis sondevoeding nodig is
bijvoorbeeld wanneer het eten moeilijk op gang
komt of wanneer er een fistel is, zoek ik samen
met de verpleegkundigen en de patiënt naar de
meest passende manier van toedienen. Zo kan
sondevoeding worden toegediend met een
pomp of met een spuit, ’s nachts of overdag. Ik
zorg dat de sondevoeding en het nodige
materiaal geleverd wordt door een externe firma
en ik geef informatie rond de bewaring van
sondevoeding en het reinigen van het materiaal.
Ook tijdens een radiotherapie kunnen er
neveneffecten optreden. Volgt ge hen ook op,
bv. bij gewichtsverlies?
Tijdens radiotherapie worden alle patiënten
opgevolgd door mijn collega. Hij ziet iedereen bij
start van de therapie en volgt daarna de
voedingstoestand en het gewicht op. Zo kan hij
afhankelijk van het soort nevenwerkingen het
gepaste voedingsadvies geven.
Zijt ge alleen op NKO actief, of wordt ge ook op
andere diensten betrokken?
Ik werk buiten NKO ook als diëtiste voor MKA,
thoracale heelkunde en de intensieve diensten.
Volgt ge de gelaryngectomeerden verder op
tijdens de revalidatie?
Of de patiënt ook na het ontslag opgevolgd
wordt, is afhankelijk van hoe vlot het eten gaat en

of er sondevoeding nodig is na het ontslag.
Uiteraard kan er ook nadien, op vraag van de
patiënt of de arts, een dieetconsult ingepland
worden. Dit kan zowel de eerste maanden als
jaren na de operatie.
Dieetleer evolueert ook in de tijd. Moet ge U
hierbij ook bijscholen en evolueren zo ook uw
raadgevingen?
We proberen altijd evidenced-based te werken.
Dit wil zeggen dat onze adviezen gebaseerd zijn
op kwantitatief en/of kwalitatief
wetenschappelijk onderzoek. Om up-to-date te
blijven gaan we naar congressen of seminaries en
proberen we relevante literatuur te lezen. De
laatste twee jaren hebben we vaak online
bijscholingen moeten volgen. Gelukkig dat dit
kan, maar je mist toch wel de fysieke
overlegmomenten met collega’s van andere
ziekenhuizen.
Ziet ge in uw domein ook een rol weggelegd
voor de zelfhulpgroep?
Zeker, waar wij de patiënten theoretisch kunnen
ondersteunen met voedingsadvies, zijn jullie
ervaringsdeskundigen. De tips en tricks die jullie
kunnen meegeven aan andere lotgenoten zijn van
onschatbare waarde.

LIDGELD 2022
Reeds velen hebben hun lidgeld voor 2022 betaald.
Als U het vergeten bent, kan dit nog steeds gebeuren!
Mogen we in dat geval ook vragen om het lidgeld voor onze zelfhulpgroep,
hetzij 20 EUR per jaar per gezin, te storten op onze zichtrekening
BE71 4286 3064 9169
Met vermelding: lidgeld 2022 uw naam
Bedankt bij voorbaat. We hopen dat corona ons toelaat om terug onze normale activiteiten te hernemen.

'Nu heb ik echt mijn vertrouwen in mannen verloren,' klaagt een vrouw. 'Hoezo?' vraagt haar vriendin. 'Ik heb
een contactadvertentie gezet, en één van de reacties kwam van mijn eigen man.'
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REVALIDATIESTUDIE TIJDENS HOOFD-HALS KANKER
Prof. Dr. Sandra Nuyts, Prof. An De Groef, PhD Kaat Van Aperen

Ik ben Kaat Van Aperen, een 23-jarige
kinesitherapeut van opleiding.
Na 5 studentenjaren in Leuven heb ik vorig jaar
de kans gekregen om mij toe te wijden aan een
interessant oncologisch project.. en dat brengt
me hier, nu vol enthousiasme aan het werk als
doctoraatsonderzoeker in UZ Leuven op Campus
Gasthuisberg. Ondanks een verlenging van mijn
leventje in Leuven blijven mijn roots toch in de
prachtige Kempen liggen.

In samenwerking met prof. dr. Sandra Nuyts, jaja
wellicht een naam die bij velen onder jullie wel
een belletje doet rinkelen, zijn wij een revalidatie
studie opgestart bij personen met de diagnose
hoofd-hals kanker. Sandra Nuyts is
radiotherapeut-oncoloog te UZ Leuven, waardoor
u haar wellicht al ontmoet heeft tijdens de
oncologie raadplegingen. Enerzijds wordt deze
studie gecoördineerd door deze expert in het
medische vakgebied, en anderzijds vult prof. An
De Groef ons team aan met een flinke portie
onderzoekservaring en haar revalidatie
achtergrond.
Vanaf februari 2022 zijn wij met veel
enthousiasme van start gegaan met dit
onderzoek “Verbeteren van de kwaliteit van
leven van hoofd-hals kankerpatiënten door een
geïndividualiseerd en gesuperviseerd
oefenprogramma tijdens de oncologische
behandeling”. Deze studie is tot stand gekomen
met de steun van Kom Op Tegen Kanker. Ik ga
ons onderzoek alvast kort even toelichten. In juni
hebben we ook de mogelijkheid om persoonlijk
vragen te stellen tijdens een infonamiddag.
Later volgt hier meer nieuws over.

➢ Het project loopt in een samenwerking met volgende partners:

Advocaat: "U hebt in tien jaar niet tegen uw vrouw gesproken? Hoe verklaart u dat?"
Cliënt: "Ik ben beleefd: ik wou haar niet onderbreken
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➢

Waarom doen we dit project?
Wat veroorzaakt kanker + behandeling bij onze lotgenoten?
→ beperkingen fysiek functioneren en psychosociaal welzijn
→ belemmering deelname activiteiten dagelijks leven
→ vermindering levenskwaliteit
Wat mogen we verwachten van het oefenprogramma: voordelen voor de revalidatie
Vanaf diagnose: geïndividualiseerd en gesuperviseerd oefenprogramma
→ voorkomt verslechtering functioneren bij diagnose
→ limiteert fysieke impact behandeling
Als genoeg fysieke activiteit: Prognose
Risico op herval
Levenskwaliteit

Risico op mortaliteit
Negatieve bijwerkingen behandeling

1. Recent onderzoek: vnl. gericht op veel voorkomende kankertypes (borst, prostaat, darm)
Oefenprogramma’s: gunstige effecten

→ fysiek functioneren
→ fysieke fitheid
→ psychosociaal functioneren
→ vermoeidheid
→ gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit
→ herstel en optimalisatie functioneren
→ deelname sociale activiteiten
→ werkhervatting

2. Hoofd-hals
Locatie in direct zichtbaar gebied
Invloed belangrijke functies (ademhalen, eten, drinken, spreken)
Momenteel omvat de revalidatie :
ENKEL spraak- en slikrevalidatie
GEEN gevalideerde aangepaste oefenprogramma’s
NIET terugvallen op specifieke terugbetaling
3. Wat is het doel van de studie:
➔ Voordeel van oefenprogramma tijdens behandeling op wetenschappelijk onderbouwde manier
aantonen
➔ specifiek oefenprogramma tijdens/na bestraling: positieve invloed op levenskwaliteit, fysiekmentaal functioneren
➢ Doeltreffendheid van een oefenprogramma tijdens en na radiotherapie:
Kennis opdoen om toekomstige oefenprogramma’s te verbeteren
Kennis opdoen betreffende het functioneren na kanker (toekomstige patiënten)
➢ Haalbaarheid van een oefenprogramma tijdens en na radiotherapie

Barrières onderzoeken voor deelname
Standaard opnemen in behandelprogramma

➢ Wat doen we binnen het project?
Wij hebben dus een klinische studie opgezet die de doeltreffendheid van een individueel oefenprogramma
tijdens de radiotherapeutische behandeling van hoofd-hals kanker onderzoekt. De 150 deelnemers zullen
willekeurig verdeeld worden over een zogenaamde interventie- en controlegroep. De interventiegroep zal
deelnemen aan een oefenprogramma, specifiek op maat voor patiënten met hoofd-hals kanker. Het
oefenprogramma start bij de aanvang van de bestralingsbehandeling en wordt na het beëindigen van de
bestralingsbehandeling verder gezet.
Interventiegroep (75 patiënten):
standaardzorg + oefenprogramma

kwaliteit van leven

Controlegroep (75 patiënten):
standaardzorg

kwaliteit van leven

150 patiënten

Meer concreet bestaat een oefenprogramma uit een combinatie van uithoudingstraining,
spierkrachttraining en stretching van alle grote spiergroepen van het lichaam en in het bijzonder de hoofdhals regio. Deze 1 uur durende trainingssessies gaan 3 keer per week door (in het ziekenhuis en thuis),
waarbij de mate van begeleiding na 6 weken geleidelijk afgebouwd wordt. Alle deelnemers worden 1 jaar
opgevolgd na hun diagnosestelling.

We volgen dit schema:
Week 1-6:
Week 7-12:
Vanaf week 13:

➢ Met wie doen we dit project,
We hopen op 150 deelnemers met hoofd-hals kanker die in UZ Leuven behandeld worden met
radiotherapie (bestraling). De komende 2 jaar (tot in 2024) zullen we nieuwe deelnemers opnemen in de
studie.

Als God de mens had geschapen om computers te gebruiken, had hij ons 16 vingers gegeven…
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D R . J EROEN M EULEMA NS ,
NKO- ART S , GELAAT S - EN HALSCHIR URG

HET DOCTORAAT VAN DR. JEROEN
MEULEMANS
In ons vorig nummer verscheen DEEL 1, nu krijgt
U het vervolg
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 invasieve 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.
In de vorige editie van Samenspraak hebben we
voornamelijk de transorale laserchirurgie belicht,
terwijl we in deze editie meer zullen vertellen
over de nieuwe robottechnieken die in het kader
van dit doctoraatsproject onderzocht werden.
Vooreerst werden resultaten gerapporteerd van
86 primaire (voordien onbehandelde) en salvage
(recidief kanker na eerdere

bestralingsbehandeling) TORS procedures,
uitgevoerd in 3 Belgische ziekenhuizen. Deze
retrospectieve studie bevestigde gunstige
functionele en oncologische resultaten na TORS
voor een selectie van patiënten met hoofdhalskanker, zowel in de primaire als in de salvage
setting.
Met het oog op een meer gedetailleerd
onderzoek van postoperatieve functionaliteit, zijn
evolutie doorheen de tijd alsmede het effect van
adjuvante therapie (zoals radiotherapie of
radiochemotherapie) op post-therapeutische
functie, werd een prospectieve studie ontwikkeld
en uitgevoerd.
In deze studie werd de performantie van TORS
met de nieuwe generatie Da Vinci chirurgische
robot (Xi) onderzocht. TORS met de da Vinci Xi
bleek in deze prospectieve setting haalbaar en
veilig en resulteerde in een grote oncologische en
functionele effectiviteit. Functionele resultaten
waren het best in patiënten die behandeld
werden met primaire Xi-TORS als mono-therapie,
maw deze patiënten rapporteerden de minste
sliklast en de hoogste levenskwaliteit.
Adjuvante therapie, vooral radiochemotherapie,
reduceerde significant de postoperatieve functie
en levenskwaliteit. Moeilijkheden die tijdens de
Xi-TORS procedures werden waargenomen
bleken vaak gerelateerd aan een moeizame
visualisatie van de tumor en de installatie van de
robot, wat suggereert dat het Xi platform geen

Een vrouw komt een modezaak binnen en vraagt: "Mag ik die blauwe jurk in de etalage passen?"
"Natuurlijk mevrouw, maar we hebben ook paskamers hoor …
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technische doorbraak betekent voor TORS
ingrepen. Tenslotte werden enkele nieuwe,
innovatieve technologieën, geëvalueerd of zelfs
ontwikkeld als reactie op klinisch relevante
pijnpunten gerelateerd aan TLM en TORS. In een
observationele studie onderzochten wij het
gebruik van Evone® beademing tijdens 15
interventies op de bovenste luchtwegen en
konden we de haalbaarheid van dit systeem
alsmede zijn veiligheid aantonen.
Het grote voordeel is dat dit systeem gebruikt
maakt van een zeer dunne beademingsbuis,
waardoor de chirurg een optimale toegang tot
en een excellent zicht heeft op de operatiezone
in het strottenhoofd, terwijl het onderbreken
van de procedure omwille van
beademingsproblemen, zoals regelmatig het
geval is tijdens klassieke jetventilatie (een
andere beademingstechniek, eveneens met een
dunne tube), niet nodig bleek.

Ten tweede werd in een preklinische setting
haalbaarheid en veiligheid onderzocht én
bevestigd van een nieuw ontwikkelde,
bestuurbare draagcarrier voor een flexibele CO 2laser (figuur A), compatibel met de bestaande
cauterspatel van de Da Vinci Xi operatierobot.
Het prototype sloeg er met succes in tijdens
dezelfde ingreep gebruik te maken van zowel de
CO2-laser als de monopolaire cauter en op die
manier de voordelen van CO2-laser (superieure
snij-eigenschappen met minimale omgevende
weefselschade) succesvol te combineren met de
voordelen inherent aan TORS.
Voor de geïnteresseerden zal Jeroen voor de
VGL in de eerstvolgende info-namiddag een
gedetailleerde uiteenzetting doen over zijn
doctoraatsproject. (Uitnodiging volgt later)

Figuur A: Prototype van een bestuurbare draagcarrier voor een flexibele CO 2-laser (C), compatibel met de
bestaande cauterspatel van de Da Vinci Xi operatierobot. Dit prototype laat toe om tijdens dezelfde
ingreep gebruik te maken van zowel de CO2-laser als de monopolaire cauter

Twee jongetjes in het ziekenhuis:
- Ben jij hier om medische of chirurgische redenen? Vroeg het ene kereltje.
- Ik weet niet wat dat betekent, antwoordde het andere patiëntje.
- Wel, was je al ziek toen je hier kwam, of hebben ze je ziek gemaakt?
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO
en geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

3,2,1…. Ready, set, food
Voeding en sport, the perfect match!?
Van 14 tot 20 maart 2022 gaat de week van de diëtist door met dit jaar als thema voeding en sport.
Beweging en sport kunnen bijdragen aan het verbeteren van je conditie, aan het groeien van je spieren en
het verliezen van gewicht. Gezond eten en drinken helpen daarbij.
Hieronder vind je enkele tips.
De voordelen van bewegen:
•
•
•
•
•
•
•

Een betere nachtrust
Meer energie overdag
Een betere weerstand
Goed voor het hoofd en het hart
Positieve invloed op lichaamsbeeld en zelfbeeld
Positieve invloed op sociaal functioneren
Kan angstgevoelens en pijn verminderen
Beweegtips:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kies een aangename activiteit die bij je past
Zoek een compagnon: samen bewegen is leuk en motiverend
Bouw de duur, intensiteit en frequentie van je activiteit heel geleidelijk op
Minimaal een half uur per dag sportief bewegen is een goed streefdoel
Rust even uit als de inspanning te zwaar wordt en laat je niet opzwepen om door te gaan
Variatie voorkomt verveling
Zorg voor meer beweging tijdens je dagelijkse bezigheden. Elke fysieke inspanning zorgt voor
gezondheidswinst, ook bijvoorbeeld te voet om de krant gaan
Vergeet het belangrijkste niet: genieten

Heb je extra eiwit nodig als je sport?
Als recreatieve sporter heb je geen speciale eiwitshakes nodig, omdat je al voldoende eiwitten binnen
krijgt als je gezond en gevarieerd eet. Je haalt namelijk al voldoende eiwitten uit normale
voedingsmiddelen, zoals melk, yoghurt en kaas, vlees, vis, eieren en vleesvervangers.
- "Zou er iets erger kunnen zijn dan in een appel bijten en een worm vinden?"
- "Ja, een halve worm vinden...".
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Wat eet en drink je het beste voor en na het sporten?
Eet ongeveer 2 tot 3 uur voor je gaat sporten een goede maaltijd, met ongeveer een halve liter (500 ml)
drinken. Dan heb je voldoende energie en vocht voor de inspanning. Wil je vlak voor het sporten nog iets
eten, kies dan voor een kleine maaltijd met minder vetten en voedingsvezels. Na het sporten kan je een
normale hoofdmaaltijd nemen. Deze levert alle voedingsstoffen die je nodig hebt, dus ook voldoende
koolhydraten voor energie en voldoende eiwitten voor spierherstel. Drink daarbij voldoende vocht.
Heb je een sportdrank nodig?
Meestal kan je voldoende energie en vocht uit gewone voeding halen. Sportdranken worden enkel
aangeraden wanneer je langer dan 1 uur intensief sport.

-

-

Waar hou je rekening mee bij het kiezen van een dorstlesser?
Koolhydraten: een dorstlesser voor na het sporten bevat tussen de 4 en 8 gram koolhydraten per 100
ml en zeer belangrijk is een combinatie van verschillende koolhydraten (glucose, fructose en
maltodextrine)
Osmolariteit: een dorstlesser dient isotoon te zijn (270-330 mOsm/l). Dit wil zeggen dat de drank dan
evenveel deeltjes bevat als het bloed en dat het daardoor gemakkelijker wordt opgenomen.
Natrium: Een ideale dorstlesser bevat natrium. Zo worden de verliezen via het zweet wat opgevangen.
Zorg dat je dorstlesser een neutrale pH heeft zodat je tanden niet aangetast worden door zuur.
Kies voor een sportdrank die voldoet aan bovenstaande criteria EN die je ook lust.
De smaak is zeer belangrijk. Hoe gemakkelijker de drank binnen gaat hoe beter de aanvulling van
vocht en koolhydraten.

Zij: "Schat, ik ben nu twee weken hier in het vermageringsziekenhuis, en ik ben al de helft van mijn gewicht
kwijt"
Hij: "Prachtig, blijf nog twee weken".
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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.
Dit jaar wordt er weer een nationale infodag voor gelaryngectomeerden georganiseerd.
Het 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).

WERELDKANKERDAG
Op vrijdag, 4 februari 2022 kwam de Stichting tegen kanker breed in het nieuws
Waar staan we in de strijd tegen kanker?
Stichting tegen Kanker lanceert en financiert een
actuele Belgische Kankerbarometer en stelt
prioriteiten scherp in de strijd tegen de ziekte
In 2022 zullen we meer dan 70.000 nieuwe
kankerdiagnoses tellen en dat aantal stijgt jaar
na jaar. Tegen 2030 zullen er in België jaarlijks
meer dan 80.000 kankerdiagnoses zijn volgens
schattingen van de Stichting Kankerregister. Met
meer dan 28.000 sterfgevallen per jaar is kanker
vandaag meer dan ooit een prioriteit voor de
volksgezondheid.(*)
Ons land staat op de 4de plaats in de Europese
Unie wat kankerincidentie betreft, maar we
weten nu al dat de impact van deze ziekte in de
komende jaren op de gezondheidszorg - én op
de economie - zal blijven toenemen. De stijging
van de cijfers maakt een betrouwbaar
instrument hoognodig om tot een nieuw
nationaal kankerplan te komen!
(*) Bron: de cijfers van de Belgische
Kankerbarometer afgesloten in september 2021
De Belgische Kankerbarometer, een initiatief van
Stichting tegen Kanker

Tot op vandaag was er nog geen breed
naslagwerk beschikbaar over kankerzorg in
België. Als nationale en onafhankelijke
organisatie nam Stichting tegen Kanker dus het
initiatief om een betrouwbaar, globaal en
accuraat overzicht samen te stellen. Ze werkte
hiervoor samen met het Kankercentrum van
Sciensano, de Stichting Kankerregister en het
College voor Oncologie.
79 experten uit 51 instellingen en meer dan 600
patiënten en hun naasten werden bevraagd. De
Belgische Kankerbarometer maakte zo stap voor
stap de balans op, vergeleek de Belgische situatie
met de internationale, identificeerde de
prioriteiten en formuleerde op basis hiervan
belangrijke conclusies en aanbevelingen.

’ "Mam, ik heb opa gevonden!" Mam: "Erwin, ik heb nog zo gezegd dat je niet in de tuin mag graven!
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Het lijvige rapport (175 pag.) behandelt de hele
kankerproblematiek in ons land. De onderwerpen
gaan van preventie, screening en behandeling
over levenskwaliteit van mensen met kanker
tijdens en na de ziekte tot palliatieve zorg. Het
rapport zal alle betrokken actoren, te beginnen
met de overheid, in staat stellen zo goed mogelijk
in te spelen op de toekomstige uitdagingen in
België en op de te volgen tendensen.
Kanker in België in 2022: stijgend aantal
diagnoses, maar kwalitatief hoogstaande zorg en
behandeling
Kanker is een complexe materie die steeds sneller
evolueert en waar steeds meer multidisciplinair
voor wordt samengewerkt. De behoeften en
verwachtingen zijn enorm zowel op vlak van
preventie, screening, behandeling als op het
gebied van psychosociale ondersteuning en
nazorg.
Ondanks de enorme vooruitgang in
wetenschappelijk onderzoek van de laatste
decennia en ondanks de hoge kwaliteit van de
geneeskunde in België, blijft de impact van
kanker op het leven en de levenskwaliteit van
mensen met kanker (en hun families) zeer groot.
In België zijn kankerzorg en
behandelingsmogelijkheden goed geregeld. In
veel opzichten zijn ze zelfs beter dan in talrijke
Europese landen. Maar gezien de verwachte
stijging van het aantal diagnoses, dringt een
snelle actie zich op. Niet alleen om de
kankerzorg in stand te houden maar ook om ze
gevoelig te verbeteren.
Ook in het licht van de huidige gezondheidscrisis
is dit een noodzaak. De pandemie vertraagde
immers veel kankerdiagnoses waardoor het risico
op minder gunstige genezingskansen verhoogde.
De economische impact van kanker is enorm... en
gaat in stijgende lijn!

De kosten van kanker nemen voortdurend toe.
Dit komt door de vergrijzing van de bevolking en
een steeds doeltreffender
gezondheidszorgsysteem, waarbij behandelingen
- zoals immunotherapie - of operaties soms een
fortuin kosten. Op lange termijn wordt dit voor
de gezondheidszorg moeilijk om bij te benen.
Indirect heeft kanker ook een weerslag op de
economie, aangezien de ziekte ook de actieve
bevolking treft die hierdoor een tijd lang uitvalt
(soms zelfs tot meerdere jaren).
Consequent investeren - in innovatieve
onderzoeksprojecten, in doeltreffende screening
en performante preventie - moet daarom meer
dan ooit een absolute prioriteit worden op
nationaal niveau. Op dit ogenblik dekken
organisaties zoals Stichting tegen Kanker
ongeveer 50% van de wetenschappelijke
onderzoekskosten in België. Zij maken
vooruitgang en innovatieve resultaten in het
wetenschappelijk onderzoek mogelijk dankzij hun
financiering.
De Belgische Kankerbarometer staat ten dienste
van de overheid en kan als basis dienen voor het
toekomstig beleid en een nieuw Nationaal
Kankerplan.
Stichting tegen Kanker zet prioriteiten op scherp
en dringt aan op een nieuw Nationaal Kankerplan
Op basis van de bevindingen van de Belgische
Kankerbarometer en de behoeften en prioriteiten
die daaruit resulteerden, wil Stichting tegen
Kanker alle gezondheidsactoren in België
inspireren en aanmoedigen om een nieuw
Nationaal Kankerplan uit te werken.

Ik zit van de week in een taxi en tik de bestuurder op zijn schouder omdat ik wat wil vragen. De man schrikt
zich een driedubbel ongeluk. Hij zegt sorry hoor dit is mijn eerste dag op de taxi, ik heb vroeger altijd in een
lijkwagen gereden.
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•
•
•

•

Deze prioriteiten en behoeften omvatten
De noodzaak aan dringende herfinanciering van
het onderzoek door de overheid.
De noodzaak om primaire preventie en
screening te versterken.
Het belang van de opleiding van een voldoende
aantal extra zorgverleners (artsen en
gespecialiseerde paramedici).
De noodzaak om de behoeften, verwachtingen,
overtuigingen, percepties, motivaties en

hindernissen van het grote publiek, patiënten en
hun verwanten, en kansarmen te bestuderen
(alsook die van de zorgverleners).
Met als doel beter tegemoet te komen aan hun
respectieve behoeften aan informatie,
ondersteuning of zorg, van preventie tot
palliatieve zorg.
Meer info: Belgische Kankerbarometer

EEN ZORGVOLMACHT VOORKOMT MOEILIJKE SITUATIES
Annemie Goddefroy

Een zorgvolmacht opstellen is een manier om, buiten het gerecht om,
beslissingen te kunnen nemen in de plaats van iemand anders, vaak je
partner of ouder. Met een zorgvolmacht voorkom je moeilijke situaties,
zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van de gezinswoning.
Een 'gewone' volmacht stopt wanneer de persoon
wilsonbekwaam is, een zorgvolmacht niet.
Met een zorgvolmacht kun je op voorhand aangeven
wie je goederen mag beheren of beslissingen mag
nemen over persoonlijke zaken (bv. naar een woonzorgcentrum gaan) als je dat zelf niet meer kunt.
Kies zelf het moment
Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat de
lastgever zelf kiest wanneer de volmacht uitwerking
heeft. Dat kan perfect wanneer hij of zij nog
wilsbekwaam is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie
waarbij iemand te slecht ter been is om zelf naar de
bank te gaan of het ziekenhuis. De lastgever kan ook
perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan
wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts een volmacht
krijgt op het moment dat hij zelf niet meer
wilsbekwaam is. In die zin kan een zorgvolmacht ook
een belangrijke rol spelen bij vermogensplanning. Je
moet immers nog wilsbekwaam zijn om te schenken
of een testament op te stellen. Een zorgvolmacht
opstellen, zorgt ervoor dat je zelf een 'planning' kan
opstellen die gevolgd zal worden, ongeacht je
gezondheidstoestand. Zo word je vermogen niet
nodeloos 'geblokkeerd'. (Bron: notaris.be)

Gezinswoning verkopen
Met een zorgvolmacht kan iemand in jouw plaats
handelingen stellen en vermijd je dat jouw partner of
kinderen voor allerlei beslissingen naar de
vrederechter moeten.
Een situatie waarin het handig is als partners op
voorhand een zorgvolmacht hebben opgesteld, is de
verkoop van de gezinswoning. Want dan is altijd de
toestemming van beide echtgenoten vereist.
Wordt één van de partners onbekwaam door
bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een hersenbloeding,
dan kan de andere de gezinswoning niet zomaar
verkopen. Die partner zal dan naar de vrederechter
moeten gaan om een bewindvoerder aan te stellen.
Dit kan je voorkomen door een zorgvolmacht op te
stellen waarbij je aan een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld je partner of je kinderen - een volmacht
geeft om jouw vermogen te beheren als je
onbekwaam zou worden. Je bepaalt zelf wat de
gevolmachtigde allemaal mag doen, bijvoorbeeld de
gezinswoning verkopen.

Een man komt bij de Gamma en bestelt 20.000 bakstenen. Zegt de verkoper: "Twintigduizend bakstenen, ga je
een huis bouwen of zo?" Zegt de man:"Nee, een barbecue." Waarop de verkoper zegt: "Je hebt toch geen
twintigduizend stenen nodig voor een barbecue ?"
Zegt de man: "Nee, maar ik woon op 12 hoog..."
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WOORZOEKER: UW KENNIS VAN FRANKRIJK WAT BIJSPIJKEREN?
In Parijs kennen we de vele Boulevards, het Louvre, het moderne administratief centrum La Défense
Maar naast Parijs kennen we Lourdes als bedevaartoord, Lyon van de mosterd. Montpellier als
belangrijkste stad in het zuiden, Sete en Tarn liggen in de regio Occitanie.
De Alpen zijn zeker bekend van de wintersport. Côte du Rhône, één van de befaamde streken met vele
wijngaarden.
Frank Ribéry was toch een bekende topvoetballer van het Franse nationaal elftal. En Louis Pasteur is de
scheikundige aan wie we oa. het vaccin tegen hondsdolheid danken.
Maar ook vele Franse artiesten en kunstenaars kennen we. Louis de Funés als bekende filmacteur, de
Franse zanger Manu CHAO, Edgar Degas kunstschilder en beeldhouwer,
Het model Carla Bruni, zij was ook de echtgenote van president Sarkozy. En wat is weer het embleem van
de Camargue? de flamingo natuurlijk
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Als U alle woorden wegstreept, vindt U een noodzakelijke paramedische therapeut van NKO .
Stuur uw antwoord door naar zelfhulp.VGL@gmail.com

Als U alle woorden wegstreept, vindt U een noodzakelijke paramedische therapeut van NKO .
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. 0472 / 64 98 82
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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