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Beste Vrienden, lotgenoten,
We beleven toch turbulente tijden…
Nu corona wat onder controle lijkt worden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraine en
stijgen de prijzen van onze nutsvoorzieningen, onze basisbehoeften, de nodige
bouwmaterialen en andere grondstoffen. Maar dat neemt niet weg dat we gelukkig terug
gestart zijn met onze activiteiten.
Sinds september konden we reeds op bezoek bij nieuwe patiënten, maar nu kunnen we overal
terug samenkomsten organiseren. Want dat is toch onze bedoeling, onze lotgenoten samen
brengen op diverse manieren.
Ons lentefeest was een succes met evenveel deelnemers als voor de coronatijd en onze
eerste infonamiddag was heel interessant en er waren heel wat toehoorders (44).
We kijken dus uit naar volgende activiteiten. U vindt in bijlage ook de uitnodiging voor de
volgende interessante info-namiddag op 21 juni. We hopen U daar allemaal terug te zien!
En ondertussen genieten we ook van het goede weer. OK het is droog, maar wanneer er
binnenkort weer een regenseizoen begint horen we weer klachten over te nat….
Maar laat ons verder genieten van de kleine en grote momenten met de familie op
lentefeesten, communiefeesten, bruiloften, …. De feestzalen klagen niet meer…
Houdt jullie gezond en tot een volgende activiteit!

Firmin Pieck en het bestuur

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
.
•

dinsdag 21 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

•

Dinsdag 25 oktober 2022: Infonamiddag in UZ Leuven
o
Immuuntherapie: Prof.dr.Clement

•

Zaterdag 3 december 2022
o Kerstfeest In het Wagenhuis Horst

We plannen in de toekomst eveneens een speciaal infomoment gericht op de partners en kinderen van
onze leden.
Op vrijdag voormiddag kan U altijd terecht in ons koffielokaal voor info over de producten van ATOS en
T-STOMA
Meer info volgt… Lees onze volgende edities,
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging met alle details.
Een man zit ’s ochtends vroeg in de trein en tegenover hem zit een dinosaurus. De man zegt: ‘dat zie je toch niet vaak: een
dinosaurus in de trein’. Zegt de dinosaurus: ‘Kijk maar goed, want morgen is mijn brommer weer klaar’.
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O P 23 APRIL GENOTEN WE WEER VAN ONS LENTEFEEST
‘EINDELIJK’ zeggen we in koor.
Want na 2,5 jaar mogen we weer terug samen

vleesgerechten. Alles begeleid met de nodige

komen en dus ook ons lentefeest meemaken

seizoen groenten en sausjes.

zonder enige remming.

En drank is à volonté en all-in aanwezig voor de

En we zijn blij dat we zo de draad terug

ganse duur tot 17u.

kunnen opnemen. We zijn terug met 57

En het personeel van het Wagenhuis kent ons

aanwezigen, net zoveel als op het lentefeest

natuurlijk als vaste klant en is tevreden om

van 2019.

weer voor ons te kunnen serveren.

Gelukkig hebben deze aanwezigen de corona-

Er is ook voor de muzikale ondersteuning

tijden goed overleefd en treffen we mekaar

gezorgd. Alex Vuerinckx ziet het ook helemaal

terug in goede gezondheid, wel een paar

zitten na veel inactiviteit in de corona-periode.

jaartjes ouder want corona heeft de klok niet

Zijn songboek is eindeloos, voor elk wat wils.

stil gezet….

Hij zal alles geven deze namiddag.

Met een welkomstdrankje en bijhorende hapjes

En onze lotgenoot, René van Gossum is ook van

kunnen we weer bijpraten. Nieuwe gasten

de partij en brengt ons verschillende deuntjes

voelen zich onmiddellijk thuis tussen

op zijn accordeon.

lotgenoten. Het belooft een gezellige namiddag
te worden, waar we onze dagelijkse zorgen
even opzij kunnen zetten.
Na het welkomst woordje kunnen we starten
met het uitgebreide koude buffet, 2 vlees- en
2 visbereidingen, een lentesoepje, en de nodige
sausjes en diverse broodjes. Nadien volgt het
warme buffet met 2 warme vis- en 2

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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Tussen al die gerechten door is de dansvloer
nooit leeg. En het is moeilijk te stoppen op het
voorziene eind-uur. We doen er dus gerust een
uurtje bij.
Iedereen is uiteindelijk dankbaar dat we de
dagelijkse zorgen weer even opzij hebben
kunnen zetten en we maken afspraken om
mekaar terug te zien op een volgende activiteit!

En onze 2 oudste leden, Marcel Vranckx en
Hector Demares, zijn ook weer van de partij
met hun hele familie. Zij genieten van de
feeststemming. Hector doet trouwens heel de
tijd zijn best op de dansvloer!
We bedanken hen voor de jarenlange trouw aan
onze vereniging met een gezond presentje,
Hagelandse streekproducten.
Foto’s en film kunt ge op onze website bekijken: www.gelaryngectomeerden.be

ONZE ZELFHULPGROEP IS OFFICIEEL ERKEND BINNEN HET ZIEKENHUIS
In 2019 was UZ Leuven reeds een officieel
zelfhulpvriendelijk ziekenhuis. Ook met ons werd
er toen reeds een contract opgesteld waarbij wij
een officieel statuut kregen als zelfhulpgroep.
Door corona is alles wel wat vertraagd geworden,
maar nu alles weer terug opgestart is, worden
onze vrijwilligers ook volledig opgenomen in de
actieve vrijwilligerswerking van UZ Leuven.
Dat houdt natuurlijk rechten en plichten in. Zo
hebben we een officieel vrijwilligerscontract
getekend. We hebben reeds een opleiding
gekregen, waarbij heel de vrijwilligerswerking
toegelicht werd.
En er volgt nog verdere opleiding om de werking
van het ziekenhuis toe te lichten.

functie zijn.
bv. op de vrijdagvoormiddag wanneer we actief
zijn in onze koffiehoek.
UZ Leuven kiest voor vrijwilligerswerk als
meerwaarde voor patiënten, bezoekers en
diensten. Met de vrijwilligerswerking wil UZ
Leuven graag tegemoet komen aan de extra
vragen en wensen van patiënten, familieleden en
bezoekers en het menselijke aspect van de zorg
een extra impuls geven.
Als U belangstelling hebt in onze werking neem
dan gerust contact op met één van onze
bestuursleden!
U vindt de contactgegevens op de laatste blz.
van deze samenspraak.

Uiterlijk zal U ons nu wel herkennen aan de
officiële batch die we dragen wanneer we in

De eerste Nederlander en eerste Belg komen elkaar tegen. "Even voorstellen, ik ben VIND-CENT".
"Aangenaam", zegt de Belg, "ik ben WIL-FRIET en zo kennen we elkaar
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ONZE INFONAMIDDAG OP 12 MEI
De infonamiddag was al uitgesteld omwille van corona,
maar nu kon alles veilig doorgaan.
Het auditorium Baert is onze nieuwe thuisbasis voor de
presentaties. Er kunnen tot 50 toehoorders aanwezig zijn
en alle multimedia mogelijkheden zijn aanwezig om het
geheel vlot te laten verlopen
Er was dan ook een grote opkomst, met in totaal 44
lotgenoten en familie die zich gemeld hebben. Het waren
natuurlijk ook 2 interessante sprekers met een verhaal dat
vele mensen aanspreekt.
1e sessie:
Het doctoraat van Dr. Jeroen Meulemans over ‘Minimaal
invasieve chirurgische technieken in de behandeling van
hoofd- en halskanker’.
Het is een voortdurend streven om met de evoluerende
technologie bij de chirurgische ingrepen de nodige
kwaliteit te garanderen en om de neveneffecten van de
ingreep steeds meer te minimaliseren.
Robottechnologie deed reeds langer zijn intrede, maar bij
hoofd/hals stelt zich wel het probleem dat alles veel meer
in miniatuur moet beschikbaar zijn.
In samenwerking met de faculteit van Toegepaste
Wetenschappen werd dan ook een nieuw instrument
ontwikkeld waarmee de huidige robots kunnen uitgerust
worden en waarmee de volledige ingreep kan gerealiseerd
worden. De lasertechnologie is zo volledig geïntegreerd in
de robottechnologie.
De resultaten van deze manier van werken heeft al heel
wat positieve resultaten opgeleverd.
Voor UZ Leuven is dat een primeur op Europees niveau.
Dr. Meulemans vertelt ons op een heel enthousiaste manier de hele aanpak om tot deze manier van
werken te komen en dat allemaal in begrijpbaar Nederlands.
Het is geruststellend hoe goed onze artsen de aanwezige technologie beheersen.
U kan altijd meer info vinden in de uitgebreide samenvatting in samenspraak 79.
Het volledige doctoraatswerk is beschikbaar in het koffielokaal van de zelfhulpgroep
Een man eet in een restaurant. Als hij betaalt, geeft hij één euro fooi. De ober zegt: ‘Uw zoon was gisteren hier.
Hij gaf tien keer zo veel fooi.’ De man antwoordt: ‘Tja, mijn zoon vader. En ik niet
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2e sessie:
Presentatie van Provox life door ATOS Medical,
Lieselotte Schiltz en Sofie Collaer
In 2018 heeft ATOS Medical een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd met de bedoeling om vernieuwde producten
te ontwikkelen met als ultiem doel de kwaliteit van
leven van onze patiënten te verbeteren.
De impact van het veelvuldig ophoesten van slijm wordt
gezien als een van de grootste obstakels in het leven na
een laryngectomie, omdat het de nachtrust, het
energieniveau en het sociale leven met familie en
vrienden verstoort.
Klinisch bewijs toont aan dat het zowel overdag als ‘s
nachts dragen van een HME noodzakelijk is om de
gezondheid van de longen significant te verbeteren.
De belangrijkste punten van de vernieuwing zijn:
Geavanceerde klavervormige pleisters zorgen voor een
betere en comfortabelere pasvorm
De pleister bevat een zachte, lage koppelingsring met gepatenteerde SecureFit™ technologie voor een
goede afdichting.
Aangepaste afmetingen zodat de vernieuwde HME’s de bevochtiging optimaliseren en de ademweerstand
tijdens alle dagelijkse activiteiten verminderen.
Meer weten over de producten?
Kijk even naar de advertentie op pag.19 van dit tijdschrift.
U kan ook altijd op vrijdagvoormiddag terecht in ons koffielokaal. Er is ook altijd iemand van ATOS Medical
aanwezig voor productadvies.

DAG VAN DE ZORG OP ZONDAG 15 MEI 2022
Zelfs Aime Anthuenis zegt het in ‘De Zondag’, iedereen zegt het:

Dikke merci aan alle mensen van de zorg.
“Aan alle helden die mij gered hebben: bedankt”
Tijdens ‘Dag van de Zorg’ kon je 300 zorg- en welzijnsorganisaties ontdekken. Aimé Anthuenis wil naar
aanleiding van deze heuglijke dag, én uit eeuwige dankbaarheid, de enorme equipe aan zorgkundigen in de
bloemetjes zetten die hem in leven hielden tijdens zijn bijna fatale coronabesmetting. “Al die fantastische
mensen in het ziekenhuis en revalidatiecentrum hebben mijn leven gered. Ik kan hen niet genoeg
bedanken.”
Nieuwe bezems vegen goed,
Maar oude bezems kennen de hoekjes
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G ESPREK MET ONZE LOTGENOOT L OUIS H ERMANS SS.CC.
Als ik even ga zoeken naar de betekenis van de afkorting SS.CC. kom ik snel bij de congregatie van de
Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij werd reeds gesticht rond 1800. In de volksmond is ze beter gekend
als de Picpussen (komt van ‘Rue de Picpus in Parijs, waar het eerste hoofdklooster gevestigd was ) En de
Leuvenaars kennen die zeker van de vele bedevaarten naar Sint-Jozef op het Damiaanplein in het centrum
van Leuven.
Ook het Damiaancentrum is daar gevestigd, want pater Damiaan was zeker één van uw bekende
voorgangers. Hij werd heilig verklaard en zijn reliek bevindt zich in de Sint-Antonius kapel.
Pater Louis Hermans had een heel actieve
loopbaan bij de Picpussen in Leuven. Hij was o.a.
12 jaar in Rome als secretaris-generaal van deze
orde.
Wat waren de eerste symptomen die uiteindelijk
tot een totale laryngectomie resulteerden?
De eerste symptomen werden eigenlijk
opgemerkt door confraters en vrienden die
vonden dat ik toch heel veel moest kuchen. Ik
voelde verder niets maar liet me toch overhalen
mij te laten onderzoeken. Dat was in 2011.

opnieuw kanker vastgesteld. Dan is het wel een
prothese worden.

Toen viel het verdict een eerste keer en de
behandeling begon in oktober van dat jaar met
42 bestralingen. Na de spannende
wachtmaanden daarna bleek de kanker
verdwenen, maar niet voor lang.
Een paar maanden daarna bleek bij een gewone
controle dat de tumor terug was en dat een
operatie noodzakelijk was. Die gebeurde door
prof. Vander Poorten met de robot in januari
2013.
Dat herstel verliep vrij goed en ik kon mijn
normaal werk hervatten. Mijn stembanden waren
gespaard gebleven en ik had dus ook nog geen
prothese. Dat heeft zo een aantal jaren geduurd.
Wel viel op dat ik veel moest hoesten omdat ik
mij verslikte.
Ik werd ook een paar keer terug geopereerd van
necrose en bij een consultatie in 2020 werd

Hoe verliep dan de operatie en het eerste
herstel?
Deze keer was het de chirurg dr. Meulemans die
de operatie deed op 22 december 2020. Het was
in volle Lock Down periode en er mocht maar om
de 2 dagen één en dezelfde persoon één uur op
bezoek komen. Gezien de leeftijd van mijn
confraters (tachtigers) lag dat moeilijk maar
gelukkig was er bij ons een gepensioneerde
docente verpleegster-vroedvrouw. Zij doet
vrijwilligerswerk in het Damiaancentrum en was
direct bereid om die taak op zich te nemen.
Zij zorgde voor de verbinding met mijn
confraters, familie en vrienden. Na elk bezoek
kregen die per mail of telefoon verslag over de
toestand. Die heeft dat schitterend gedaan en ik
ben haar nog steeds dankbaar voor die bijstand.
Van bezoek door de zelfhulpgroep was er toen

Kapper: “Uw haar is fameus grijs aan ’t worden
Klant: “Dat zal wel man, aan het tempo dat gij haar knipt”
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helemaal geen sprake. Ik wist zelfs niet dat die
bestond.
Hoe verliep dan de revalidatie?
Het terug leren spreken ging eigenlijk vrij vlot.
Maar toen kwam er een ander probleem: ik kon
onmogelijk lang zonder canule, want dan kneep
mijn luchtpijp dicht. Een nieuwe operatie bracht
geen oplossing. Blijkbaar was en blijft dat een
gevolg van de bestralingen voeger en dat maakt
dat ik voor de rest van mijn dagen die canule zal
moeten blijven dragen.
Verder heb ik veel last gehad met de pleisters en
het heeft lang geduurd om een goede versie te
vinden. Ik heb dan nog regelmatig een verstopt
stemklepje omdat ik nogal veel slijmen
produceer, en ook het lekkend stemklepje ken ik
intussen goed. Maar al bij al het verloopt het
goed.
Is er na de operatie veel veranderd aan uw
levenswijze?

moeilijk. Ook telefoneren is moeilijk en het feit
dat ik niet meer kan zingen mis ik erg…Vandaar
mijn interesse voor dat koor van
gelaryngectomeerden in Aalst. Ik probeer af en
toe wat accordeon te spelen om toch een beetje
in de muziekwereld te blijven… Jawel, het heeft
toch wel een groot impact op mijn levenswijze.
Maar ik heb gelukkig nog altijd een full time aan
mijn huidige activiteiten
Vraagje aan uw familie en uw confraters.
Hoe hebben zij dat allemaal meegemaakt?
Mijn familie woont ver (Noord Limburg) en dat
contact bleef meestal beperkt tot mails want
telefoneren ging moeilijk en nog trouwens. Die
hebben op afstand wel meegeleefd en blijven ook
met veel belangstelling de situatie volgen. De
meeste directe steun en bemoediging heb ik
gekregen van mijn confraters en van enkele heel
goede vrienden. Ook het onderhouden van die
vriendschappen daarna vind ik erg belangrijk. Die
houden mensen recht in momenten van
tegenslag of ontmoediging.

Toch wel. Het feit dat ik regelmatig mijn canule
moet kuisen maakt dat ik in het begin mijn
contacten heel beperkt hield. Ik moest dus terug
een drempel over en vooral de schroom
overwinnen om terug in het sociale leven te
stappen met die beperking. Dat heb ik nu nog
soms. Maar het gaat veel beter sinds ik gewoon
zeg waar ze zich aan mogen verwachten als ik
kom of als ik er bij ben en dat ik me regelmatig
even zal verwijderen om die canule te kuisen.
Ik stel ook vast dat men dat zonder meer en met
veel begrip accepteert en dat is geruststellend.
Wat activiteiten betreft is het leren leven met
beperkingen. Ik kan bv. niet meer voorgaan in
liturgische vieringen en dat is voor mij wel het
zwaarste. Daarnaast - wij zitten met een tiental
medebroeders aan tafel - het niet meer kunnen
spreken terwijl ik eet, was wennen en het niet
direct kunnen repliceren in een gesprek lag

Na uw operatie kwam ook al snel de vraag of ge
patiënten wenst te bezoeken. Ge hebt hier niet
geaarzeld om er positief op te antwoorden.

Ik was een mooie baby, maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld…
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Ge hebt dan ook al snel contact genomen met
de zelfhulpgroep
Dat is vooral dankzij Ann Goeleven want ik kende
de zelfhulpgroep helemaal niet. En dan heb ik
Frank Meeus een paar keer op bezoek gehad. Zo
is niet alleen de belangstelling gegroeid maar ik
vond ook dat ik door mijn ervaring te delen, best
anderen een beetje kon brengen wat ik zelf toen
gemist heb: dat eerste contact na de operatie
met lotgenoten Ik moet zeggen die opvang door
de groep en die openheid doen deugd. Ik heb nu
een paar keer mee patiënten bezocht en dat lijkt
me echt heel zinvol. De eerste keer was voor mij
wel confronterend met mijn eigen situatie van
toen ik daar zelf zo lag. Maar ge voelt de vraag of
liever de hunker naar meer concrete informatie

over wat er gaat komen en hoe het allemaal gaat
gebeuren. Dat was bij mij ook zo, maar er was
toen geen zelfhulpgroep en dus geen bezoek
mogelijk om informatie aan te vragen. Gelukkig
was daar een prima team van verpleegsters op de
dienst en die hebben toen wel wat vragen
ondervangen. Het is trouwens belangrijk om met
veel moed en hoop terug naar huis te kunnen
gaan en te blijven geloven in de kwaliteit van het
leven dat nog wacht, ook na de operatie. En daar
was en is niet alleen geduld en humor bij nodig
maar ook besef dat je er niet alleen voor staat.
Vooral dat laatste is niet te onderschatten en
daar speelt de zelfhulpgroep een serieuze rol in.
Ik ben dankbaar dat die er is.

Sinds 2021 is Louis Hermans SS.CC actief lid in ons bestuur en bezoekt regelmatig patiënten voor of na de
operatie.

NATIONALE LIGA VAN GELARYNGECTOMEERDEN
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).
Het detail programma zal begin augustus verschijnen, maar we kunnen U al een kleine preview geven!
Naast een aangename ontvangst met koffie en thee zijn er in de voormiddag 2 professionele sprekers
voorzien met als onderwerpen: Verzorging van de tracheostomie en mondverzorging.
’s Middags wordt U een lunch aangeboden met een keuzemenu.
Er is ook aan partners gedacht, waar ingegaan wordt op ‘Leven met een gelaryngectomeerde’
En dan volgen er nog getuigenissen door partners en kinderen van gelaryngectomeerden.
Gedurende de ganse dag zullen er diverse standen voorzien zijn, waarbij U allerlei nuttige info kan
bekomen!
Het geheel wordt opgeluisterd door onze muzikant René die alle overgangen voorziet tussen de
verschillende activiteiten.
Natuurlijk krijgt U na de afscheidsmoctail nog een geschenk mee ter herinnering aan het 10-jarig bestaan
van onze nationale Liga.
Het geheel wordt U en uw partner/begeleider volledig gratis aangeboden!
Blokkeer dus alvast zaterdag 8 oktober 2022 in uw agenda!
Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen
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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

Schildklieraandoeningen
in de Europese kunst
Aandoeningen van de schildklier komen frequent
voor en worden vaak, maar niet altijd,
gekenmerkt door een zwelling van de schildklier
(goiter). Aangezien de schildklier gelegen is
vooraan in de hals, leiden zulke aandoeningen tot
een ‘gezwollen of dikke hals’.
Aangezien heden ten dagen goiters vaak
voorkomen, kunnen we aannemen dat dit ook
het geval was de voorbije eeuwen binnen de
Europese populatie, en dit vooral in gebieden die
veraf gelegen zijn van de kust; immers een tekort
aan jodium (aanwezig in zeezout) is een vaak
voorkomende oorzaak van wat we noemen de
‘endemische goiter’.
Wanneer historische kunstwerken (voornamelijk
schilderijen) van Europese artiesten onder de
loep genomen worden, dan valt inderdaad op dat
schildklierzwellingen frequent afgebeeld worden
in verschillende kunststijlen en gedurende
verschillende tijdsperiodes.
Zelfs voorafgaand aan de periode van
anatomische kennis, dus voordat de schildklier
effectief ontdekt werd als deel van het menselijk
lichaam, werden vergrotingen van de hals,
dewelke kunnen toegeschreven worden aan
goiters, beschreven.
Zo schreef de Romeinse veldheer Julius Caesar in
zijn memoires dat vele Galliërs die in de
Alpenvalleien leefden een vergrote hals hadden
en vindt men in de Byzantijnse iconografie
regelmatig afbeeldingen van goiters (cfr figuur 1a,

Christus Pantocrator,
een Byzantijns icoon
uit de 6e eeuw na
Christus).
De renaissance
(midden 14e eeuw tem einde 16e eeuw) was een
periode in Europa die werd gekenmerkt door
grote culturele verwezenlijkingen. Het was
gedurende deze periode dat de schildklier als
anatomisch orgaan ontdekt werd dankzij de
ontleding van menselijke lichamen, ook al wist
men in die periode nog niet wat de functie was
van de schildklier (het zou uiteindelijk tot het
einde van de 19e eeuw duren vooraleer men dit
kon achterhalen).
De eerste afbeelding van de schildklier werd
getekend in 1510 door niemand minder dan
Leonardo Da Vinci, de Italiaanse kunstenaar die
vooral bekend is om zijn ‘Mona Lisa’. Uiteindelijk
verwierf de schildklier pas echte bekendheid
onder de geneeskundigen van de Renaissance
nadat aangepaste afbeeldingen opgenomen
werden in het meesterwerk van onze Leuvense
trots Andreas Vesalius, zijn anatomische atlas ‘De
humani corporis fabrica’ (1543).
Tijdens de renaissance werden goiters ook zeer
regelmatig afgebeeld in kunstwerken, wat een
beetje vreemd kan gevonden worden, aangezien
renaissancistische kunstenaars erom gekend
stonden om in hun kunst te streven naar een
weergave van de ‘ideale mens’ waarbij fysieke
afwijkingen van het model genegeerd werden (bv
Rafaël).
Het feit dat men toch heel wat afbeeldingen van
goiters tegenkomt in de kunst uit de renaissance,

Agent tegen een dronken bestuurder: "Ik wil u vragen mee te werken aan een alcoholtest."
De dronken man: "Oh dat lijkt me wel leuk...In welk café zullen we beginnen?"
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doet ons vermoeden dat een vergrote hals in
deze tijd werd beschouwd als een normaal fysiek
kenmerk of misschien zelfs deel uitmaakte van
een schoonheidsideaal, iets wat vandaag niet
meer gezegd kan worden!

Een heel mooi voorbeeld hiervan is te vinden in
het schilderij ‘De kruisiging van Sint Andreas’
(1607), waarin Caravaggio een oude dame met
een duidelijke goiter zeer waarheidsgetrouw
afbeeldt (fig 1c).

Daarnaast werden sommige specifieke
schildklieraandoeningen aangewend om een
associatie met de duivel af te beelden. Zo beeldt
Rafaël in zijn werk ‘Gedaanteverandering van
Christus’ (1516-1520) een magere jongen af met
een gezwollen schildklier, uitpuilende ogen en
agitatie (fig 1b). Zoals we nu weten zijn dit allen
kenmerken van een te snelle werking van de
schildklier (hyperthyroïdie), maar in die tijd
werden deze kenmerken toegeschreven aan een
duivelsbezetenheid; de jongen in het schilderij
wacht dan ook op zijn verlossing door Christus.

Daar waar in de neoclassistische kunstroming van
de 18e eeuw nog regelmatig
schildklieraandoeningen bij de afgebeelde figuren
herkend kunnen worden, is dit niet meer
zichtbaar bij de latere Europese kunststromingen
uit de 19e en 20e eeuw. Immers, deze
kunststromingen (impressionisme,
expressionisme, surrealisme enz) besteedden
progressief minder aandacht aan het weergeven
van details van de menselijke figuur en
evolueerden progressief naar abstractie.

Ook waren er tijdens de renaissance kunstenaars
(bv Michelangelo Merisi, beter gekend als
Caravaggio) wiens schilderkunst meer en meer
evolueerde naar het realisme, waarbij mensen zo
realistisch mogelijk afgebeeld werden, inclusief al
hun fysieke kenmerken.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat
schildklierzwellingen of goiters frequent gezien
kunnen worden in kunstwerken uit verschillende
kunststromingen en van verschillende
tijdsperiodes, waardoor we nu weten dat
schidlklieraandoeningen waarschijnlijk al zo oud
zijn als de mensheid zelf.

Figuur 1
Bron: Accorona R, Huskens I, Meulemans J, Cappelli C, Nicolai P, Lombardi D. Thyroid Swelling: A Common
Phenomenon in Art? Eur Thyroid J. 2018 Oct;7(5):272-278. doi: 10.1159/000488315. Epub 2018 May 3. PMID:
30374432; PMCID: PMC6198785.
Lelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft duren.
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Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO
en geeft regelmatig voedingstips voor
gelaryngectomeerden

BIJVOEDING, EEN AANVULLING ALS ETEN EVEN MOEILIJK IS.
Velen onder jullie zijn ooit al in aanraking
gekomen met flesjes drinkvoeding. Daarom
hieronder een woordje uitleg.
Bijvoeding is een medische voeding, die energie,
eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en
mineralen bevat. Wie via de gewone weg
onvoldoende van deze voedingsstoffen kan
innemen, kan gebruik maken van bijvoeding om
tekorten aan te vullen.

hebben de meeste merken ook een hartige
variant op basis van soep. Drinkvoedingen vindt u
op melk-, sap- en yoghurtbasis. Er bestaat ook
een neutrale smaak. Deze kan toegevoegd
worden aan gerechten of bijvoorbeeld in koffie
ter vervanging van melk. Tot slot bestaan er
bijvoedingen met en zonder vezels.

✓
Soorten bijvoeding
Bijvoeding kan zowel de gewone voeding
vervangen, als een aanvulling zijn. Niet alle
bijvoedingen zijn volwaardig en geschikt als
vervangvoeding. Daarom is het belangrijk om dit
te bespreken met je diëtist of arts.
Bijvoeding bestaat in verschillende vormen en
smaken. De meest gekenden zijn de
drinkvoedingen, maar er bestaan ook lepelbare
varianten en voedingen in poedervorm. Naast
zoete smaken zoals mokka, vanille en aardbei,

✓

✓

✓

Gebruik
Drink bijvoeding in kleine slokjes, gespreid over
de dag.
Bijvoeding mag op kamertemperatuur bewaard
worden, maar wordt gekoeld meer
geapprecieerd. Na opening is bijvoeding nog 24
uur gekoeld houdbaar.
Je kan bijvoeding opwarmen, invriezen tot
waterijsjes of ijsblokjes, verdunnen met water of
melk of verwerken in een gerecht.
Bijvoeding vindt u in de apotheek en is vrij van
voorschrift. In de meeste gevallen is er geen
tussenkomst van de mutualiteit.

Recepten
Bananenmousse (voor 4 porties)
200 ml drinkvoeding op melkbasis met vanillesmaak
4 bananen
4 koffielepels citroensap
1 dl slagroom
4 eetlepels volle yoghurt
1. Prak of mix de banaan en meng dit met de drinkvoeding, yoghurt en citroensap tot een glad
mengsel.
2. Klop de slagroom en spatel deze door het bananenmengsel.
3. Verdeel over 4 potjes en laat het minimaal 1 uur opstijven in de koelkast.
- "Zou er iets erger kunnen zijn dan in een appel bijten en een worm vinden?"
- "Ja, een halve worm vinden...".
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Roerei
100 ml drinkvoeding met neutrale smaak
2 eieren
Peper, zout, gemalen kaas
Klop de eieren los in een kom. Voeg er de drinkvoeding, kruiden en
kaas aan toe en bak het eimengsel als een omelet.

HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN NA ZWARE ZIEKTE
Bron Assuralia

Het klinkt wat raar, maar 'vergeten worden' kan ook een recht zijn. Dat was al zo voor wie ooit zwaar
ziek was en een schuldsaldoverzekering wil sluiten. Nu geldt dit recht ook bij het sluiten van een
verzekering gewaarborgd inkomen.
Als je een krediet afsluit om bijvoorbeeld een
eigen huis te kopen of te (ver)bouwen, kan het
nuttig zijn om ook een schuldsaldoverzekering te
nemen. Deze verzekering garandeert dat het
krediet meteen wordt terugbetaald aan de bank
als je onverwacht zou overlijden. Je partner of
nabestaanden hoeven zich dan geen zorgen meer
te maken over de verdere afbetaling.
Een schuldsaldoverzekering afsluiten is niet altijd
evident als je een zware ziekte zoals kanker hebt
gehad of aan een chronische ziekte lijdt. De kans
bestaat dat je dan een bijpremie moet betalen of
dat je geen verzekering krijgt. Sinds begin 2015
bestaat er een wet die ervoor zorgt dat personen
met gezondheidsproblemen gemakkelijker
toegang kunnen krijgen tot een
schuldsaldoverzekering wanneer zij een
woonlening aangaan.

Opvolgingsbureau voor de tarifering. Zo ben je er
zeker van dat de vragen die je moet
beantwoorden nauwkeurig en relevant zijn en je
privacy niet schenden.

Om de aanvraag te kunnen beoordelen, zal de
verzekeraar vragen om een medische vragenlijst
in te vullen. Sinds die wet mag een verzekeraar
alleen gebruik maken van een medische
vragenlijst die vooraf is goedgekeurd door het

Verzekering gewaarborgd inkomen
De verzekering gewaarborgd inkomen biedt een
extra buffer voor zelfstandigen, bovenop de
vergoeding van het ziekenfonds, bij ziekte of
ongeval. Ook werkgevers kunnen een verzekering

In 2019 werd de wet verder aangepast, zodat een
schuldsaldoverzekering nog toegankelijker is voor
wie al geruime tijd genezen is van kanker of voor
wie aan een welbepaalde chronische ziekte lijdt
die onder controle is.

"Hoe is uw naam?" "Wrangstcherkof Stramprosky."
"Hoe zegt u?" "Wrangstcherkof Stramprosky". "Hoe schrijft u dat?" "Met een y."
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gewaarborgd inkomen sluiten voor hun
werknemers.

in het licht van zowel hun eigen financiële
bescherming als die van hun gezin.

Vanaf 1 februari zal er ook een 'recht om
vergeten te worden' ingevoerd worden voor wie
een verzekering gewaarborgd inkomen
aanvraagt, overeenkomstig een in 2021
aangenomen gedragscode binnen de sector.

Zij is bij uitstek een opsteker voor de
zelfstandigen, die het qua gewaarborgd inkomen
met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen
en bij ziekte het risico lopen om in ernstige
financiële moeilijkheden te belanden. Daarom
sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals de verzekering gewaarborgd
inkomen.

Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn van
Assuralia. Er staat in vastgelegd dat
kankeraandoeningen voor verzekeraars niet
langer een uitsluitingsgrond of een reden voor
een bijpremie kunnen zijn wanneer de
behandeling ervan meer dan tien jaar geleden
succesvol werd afgerond, mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan.
Deze beslissing is een belangrijke stap voor
duizenden mensen die van kanker genezen zijn,

Nog wel vermelden
Al is het voor verzekeraars niet langer mogelijk
om kanker in te roepen als uitsluitingsgrond, om
de kankeraandoening van de verzekeringsdekking
uit te sluiten of om een bijpremie aan te rekenen,
wie door een kankeraandoening getroffen is of
was, moet de ziekte wel nog altijd vermelden bij
de aanvraag van een verzekering gewaarborgd
inkomen.

DE MAXIMUMFACTUUR VOOR GEZONDHEIDSKOSTEN: DE NIEUWE BEDRAGEN
Gezondheidskosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig bestaat de 'maximumfactuur'. Boven een bepaald
bedrag hoef je zelf de kosten niet meer te dragen. Dit jaar wordt het maximumbedrag aan persoonlijk
aandeel verlaagd voor gezinnen met de laagste inkomens.
Er bestaan 4 soorten maximumfactuur (MAF): de
inkomensgebonden-MAF, de sociale MAF (voor
wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming), de MAF voor een kind jonger
dan 19 jaar en de MAF voor chronisch zieken.
Inkomens-MAF
De inkomens-MAF geldt voor iedereen. Bij dit
type MAF is het maximumbedrag variabel: het
hangt af van uw netto belastbaar gezinsinkomen.
Dat is de som van alle netto-inkomens van jou en
jouw gezinsleden (d.w.z. inkomen van
onroerende goederen, inkomen van roerende
goederen en kapitalen, beroepsinkomen en

divers inkomen, verminderd met aftrekbare
kosten).
Sinds 2019 wordt rekening gehouden met het
netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder
(bv. voor de MAF 2021 geldt het inkomen van
2019). Hoe hoger je gezinsinkomen, hoe hoger
jouw totale maximumbedrag (= bedrag van al
jouw gezinsleden samen).
Het maximumbedrag dat geldt voor uw gezin
wordt vastgesteld door een informatieuitwisseling tussen het Riziv, je ziekenfonds en de
belastingadministratie.

Een kikker komt bij een waarzegster die hem de toekomst voorspelt. Ze vertelt de kikker: "Je zal een wonderschone jonge
vrouw ontmoeten, die alles van je wilt weten." Zegt de kikker: “Dat is geweldig! Waar kom ik haar tegen? Op een feestje
ofzo?” De waarzegster: “Nee, bij de volgende biologieles”
14

Nieuw in 2022: het maximumbedrag aan
persoonlijke aandelen voor de gezinnen met de
laagste inkomens (tot en met 11.120 euro netto 2
jaar eerder) wordt verlaagd van 450 naar 250
euro.
De tabel met de inkomensschijven vind je
op www.riziv.fgov.be

De sociale MAF
De sociale MAF is een vast maximumbedrag van
450 euro voor wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming. Voor bepaalde gezinnen die
recht hebben op de sociale MAF, kan de verlaging
van het maximumbedrag voor de inkomens-MAF
in 2022 voordeliger zijn. Als jouw gezinsinkomen
niet hoger is dan 11.120 euro netto, is de
inkomens-MAF van toepassing en geldt het
maximum van 250 eur

H ET V LAAMS PATIËNTENPLATFORM
Onze vereniging is reeds jaren lid van het Vlaams
patiëntenplatform. Hubert en Monique namen
deel aan de jaarlijkse statutaire vergadering (nu
het weer mocht van corona).
De vereniging stelt zich tot doel de
levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving te
verbeteren. De concrete activiteiten waarmee de
vereniging haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn
onder meer: het samenbrengen van
patiëntenverenigingen rond

gemeenschappelijke belangen
van patiënten; het aankaarten
en oplossen van noden en
knelpunten; het realiseren van representatieve
participatie en inspraak op alle beleidsniveaus,
gezondheidsvoorzieningen en structuren; het
signaleren, informeren en meebeslissen in
aangelegenheden die patiëntenverenigingen en
hun achterban aanbelangen.

E EN OP DE VIJF V LAMINGEN KENT DE WET OP DE PATIËNTENRECHTEN ( NO G ) NIET
De wet op de patiëntenrechten is dit jaar aan zijn
20ste verjaardag toe maar blijkt voor velen nog
steeds een nobele onbekende. Amper een op de
vijf weet wat die wet en de patiëntenrechten
precies inhouden. Dat blijkt uit een bevraging van
het Vlaams Patiëntenplatform bij zo'n 700
patiënten, onder wie heel wat mensen met een
chronische ziekte.
De wet van 2002 heeft tot doel om patiënten
onder meer een kwaliteitsvolle zorg te
garanderen, het recht op informatie te bieden,
recht op vrije keuze van de zorgverlener, het
recht om zich te laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon en de toegang tot hun eigen

medisch dossier. Patiënten die menen dat hun
rechten geschonden werden, kunnen klacht
indienen bij de ombudsdienst. Om deze rechten
breder en beter bekend te maken, ligt er nog
behoorlijk veel werk op de plank, stelt het Vlaams
Patiëntenplatfom vast.

Dokter tegen een man: "Meneer u zult minder moeten drinken, want uw bloed is verdampt voor ik het kan
onderzoeken."
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Coronapandemie
Niet alleen de kennis van de patiëntenrechten
ontbreekt bij velen, ook het respecteren ervan
laat vaak te wensen over. Tijdens de
coronapandemie kwamen een aantal pijnpunten
duidelijk aan het licht. Zo'n 24% van de
ondervraagden gaf aan dat hun rechten niet
steeds gerespecteerd werden. Dat was onder
meer het geval voor het recht op kwaliteitsvolle
dienstverlening. Ook het recht rond het
patiëntendossier wordt niet altijd gewaarborgd.
Zo geeft een kwart van de respondenten aan dat
ze problemen ondervonden wanneer ze om
inzage of een afschrift van hun patiëntendossier
vroegen. Tot slot haalt het Vlaams
Patiëntenplatform het recht op klacht neerleggen
aan. Meer dan de helft van de respondenten
geeft aan niet te weten waar ze zo'n klacht
kunnen indienen. Van iedereen die het afgelopen
jaar een klacht had, heeft slechts één derde een

klacht ingediend. 71% was niet tevreden met het
verloop van de procedure die daarop volgde.
Wanneer we vragen naar de reden waarom
patiëntenrechten niet gerespecteerd werden,
blijkt de coronacrisis het afgelopen jaar vaak de
boosdoener.

Herziening
De vzw Vlaams Patiëntenplatform is dan ook
voorstander om de wet op de patiëntenrechten
te evalueren en waar nodig aan te passen. De
gezondheidszorg van vandaag is niet meer
dezelfde als twintig jaar geleden, klinkt het, en
dus organiseert het platform op 24 mei in Leuven
een symposium, waar ook beleidsmakers en
zorgprofessionals uitgenodigd zijn. "We hopen er
handvatten te kunnen aanreiken aan het beleid,
zodat de rechten van patiënten de volgende
twintig jaar gegarandeerd zijn", aldus Annet
Wauters, beleidsmedewerker van de vzw.

Na een lange dag zweten is een tapijtlegger eindelijk klaar met zijn werk. Hij wil even een koekje
eten, maar hij kan de rol niet meer vinden.
Onder het tapijt ziet hij een bobbel zitten. Hij heeft geen zin om de koekjes er onderuit te halen,
dus hij stampt de bobbel plat.
Dan komt de vrouw thuis en zegt tegen de man: 'Hier zijn uw koekjes en heeft u mijn cavia misschien
gezien?'
*******
Een vader loopt met zijn zoontje langs bessenstruiken. Zegt de jongen :"papa wat groeit er aan die
struiken?"
Zegt de vader: "dat zijn blauwe bessen." Zegt de jongen:" maar de bessen zijn rood."
Zegt de vader: "dat komt omdat ze nog groen zijn"
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D
klep. Het is niet nodig om een filter met
een klep in elkaar te zetten.
Als U alle woorden wegstreept, vindt U een bekend figuur van de zelfhulpgroep
Stuur uw antwoord door naar zelfhulp.VGL@gmail.com
stelling van de sluitweerstand van deklep is door eenvoudige rotatie, afhankelijk
van de situatie. U kunt kiezen uit twee
16

e HME is niet bedoeld

om de normale filters volledig te vervangen. Hij is eerder bruikbaar om te gebruiken bij vooraf gekozen gelegenheden waar

16

het echt wenselijk is om zonder handen te kunne
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NUTTIG E INFOR MATIE VIND EN ?

Kom op tegen kanker:
www.komoptegenkanker.be
Alles over kanker:
www.allesoverkanker.be
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