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Je bent pas oud als men begint te zeggen dat ge er goed uitziet!   2 

 

 

Beste Vrienden, lotgenoten, 

 

We hebben ondertussen al enkele hittegolven doorstaan. Ik hoop dat jullie er allemaal in goede 

gezondheid zijn doorgekomen. Het was ook een zomer waar onze aandacht ging naar de vele 

sportevenementen. Voor mij was de tour met de escapades van onze Van Aert toch wel een 

hoogtepunt.  

We zijn tevreden met de aandacht die onze 2e infonamiddag kreeg. U vindt een kort verslag verderop. 

En voor het najaar voorzien we nog 2 activiteiten.  Een infonamiddag met Prof.dr.Clement over de 

huidige stand van Immuuntherapie. Zeer interessant en aanbevolen. 

Ons kerstfeest gaat door op 3 december, ook daar hopen we U weer talrijk te mogen begroeten! 

 

We zijn ook zeer tevreden met de werking van ons koffielokaal op vrijdagvoormiddag. Jullie vinden er 

echt wel de weg naartoe.  

Voor diegenen die er nog niet waren: Zoek even onze beachflag op de 2e verdieping waar uw 

raadpleging doorgaat en ge komt zo terecht. We zijn gevestigd dus in Poort2, 2e verdieping tegenover 

gang ‘G’. U kan ook daar op de schermen kijken wanneer het uw beurt is voor de raadpleging, maar dan 

wel met een babbel en een koffietje. 

 

We hopen U zeker binnenkort terug te ontmoeten, en wensen U nog een aangename nazomer, met niet 

te veel wespen…. 

Tot binnenkort 

 

 

Firmin Pieck en het bestuur 

 
 

Noteer alvast onze volgende activiteiten! 
. 
 

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

• Zaterdag 3 december 2022 
Kerstfeest In het Wagenhuis Horst 
 
We plannen in de toekomst eveneens een speciaal infomoment gericht op de partners en kinderen van 
onze leden. 
Meer info volgt… Lees onze volgende edities,   
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging met alle details. 
 
 

  



Soms vraag ik mij af wat zal er met die mensen gebeurd zijn die mij om de weg hebben gevraagd..   3 

 

Infonamiddag op 21.6.2022, revalidatiestudie Hoofd-hals Kanker 
 
Door Kaat Van Aperen, kinesitherapeut, PhD student 

 

1. Doel van het onderzoek: 

Verbeteren van de kwaliteit van leven van hoofd-

hals kankerpatiënten door een geïndividualiseerd 

en gesuperviseerd oefenprogramma tijdens de 

oncologische behandeling radiotherapie 

 

2 Wat kan radiotherapie als nevenwerkingen 

hebben? 

Slik-en spraakstoornissen, Lymfoedeem 

Pijn, Stijfheid en zwakte kaak/nek/schouder  

Vermoeidheid 

Verminderde fysieke fitheid 

Spierverlies, Gewichtsverlies 

 

Wat veroorzaakt dit  bij onze lotgenoten? 

beperkingen fysiek functioneren en psychosociaal 

welzijn  

belemmering deelname activiteiten dagelijks 

leven  

vermindering levenskwaliteit 

 

3. De behandeling en de verwachte resultaten: 

De behandeling combineert uithoudingstraining 

en spierkrachttraining 

Uithoudingstraining: 30 min gedurende 3x per 

week 

Spierkrachttraining: 

2x per week  

 

Vanaf de diagnose 

voorkomt een  

geïndividualiseerd 

gesuperviseerd 

oefenprogramma 

verslechteren 

functioneren en beperkt fysieke impact bij 

behandelingen 

Hierdoor stijgt de prognose op levenskwaliteit en 

daalt het risico op herval, het mortaliteitsrisico en 

de negatieve nevenwerkingen van de 

behandeling. 

 

4. 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 worden willekeurig verdeeld 

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. 

 

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. 
 

 



Een diamant is een stuk steenkool dat het goed heeft gedaan onder druk.   4 

 

Afscheid van Chris Pierre, bestuurslid sinds 2013 

 

Tekst tijdens de afscheidsliturgie op 18 juni 2022 

auteur: Louis Hermans SS.CC., namens de zelfhulpgroep 

 

Dag Chris, 

Een tiental jaren geleden, heeft een vreselijke 

ziekte uw stem afgenomen en werd ge lotgenoot 

van de stemlozen. Dank zij een operatie kon je u 

terug verstaanbaar maken. Maar je bleef niet bij 

de pakken zitten en samen met Firmin hebt ge u 

het lot van gelaryngectomeerden mee ter harte 

genomen. 

Jarenlang was je met hem elke vrijdag present om 

lotgenoten op te vangen, een tas koffie aan te 

bieden en te luisteren naar hun vragen en zorgen. 

Uw familie werd er door uitgebreid. 

Die gastvrijheid heeft u al die jaren gesierd en 

groeide uit tot een hechte vriendschap met en 

tussen uw lotgenoten. 

Als de vrouw achter Firmin droeg je in alle 

bescheidenheid mee de zorg voor het secretariaat 

en alles wat dat met zich meebracht. 

Steeds bereid om raad te geven, te troosten en te 

bemoedigen. 

Uw trouwe inzet was dan ook totaal en 

onvoorwaardelijk. 

 

Toen het de laatste tijd wat moeilijker werd, 

 

 

 

 

 

 

was uw stille aanwezigheid een vertrouwd 

rustpunt voor ons en voor veel toevallige 

lotgenoten die even langskwamen voor een koffie 

en een babbel. 

Jij was er dan en maakte van ons samenzijn ook 

een echt thuiskomen bij elkaar. 

Het was dan ook voor iedereen een schok 

Toen Firmin ons kwam vertellen hoe het een 

maand geleden was misgelopen en deze week dat 

het fataal is afgelopen.. 

 

Chris, we zullen je missen elk week opnieuw 

De lege plaats aan tafel zal ons herinneren aan de 

vele uren die we samen hebben doorgebracht 

aan de vele anekdoten die onze verbondenheid 

illustreren 

Maar Chris, we zijn u vooral dankbaar 

dat we u mochten ontmoeten in ons leven, 

dat je er was voor ieder van ons, telkens opnieuw. 

Je krijgt nu een nieuwe stem, 

bij Hem die er nu zal zijn voor u. 

Een stem die alleen maar blijde boodschap is 

Voor U, voor Firmin, de kinderen en kleinkinderen 

De familie, vrienden en lotgenoten 

Een stem en een boodschap 

over de grenzen van dood of eenzaamheid heen. 

Bedankt Chris voor alles 

Het ga je goed en tot blij weerzien 

 

 

 



Het is niet voor niets dat ‘debiel’ en ‘beleid’ uit dezelfde letters bestaan.    5
    

Yasmine Antonis geeft al vele jaren  psychologische ondersteuning op NKO.   
Dus werd het tijd om haar even in de kijker te zetten. 

 
Welke studierichting hebt ge gekozen, stond 
psychologie   al vroeg bovenaan op uw lijstje? 
Na een tussenjaar als uitwisselingsstudente in de 
Verenigde Staten, ben ik in 1986 gestart aan mijn 
studie psychologie aan de KUL.  Volgens mijn 
ouders had ik al vrij jong aangegeven psychologe 
te willen worden, maar uiteindelijk heb ik toch 
nog lang getwijfeld tussen psychologie en 
‘sportkot’.  
Soms vraag ik me wel eens af hoe het leven er 
zou hebben uitgezien moest ik die andere keuze 
hebben gemaakt…   
 
Welk parcours hebt ge verder doorlopen? 
Onmiddellijk in UZ Leuven gestart? … 
Na mijn studies heb ik enkele jaren lesgegeven, 
gewerkt in een PMS (CLB van vroeger) en als 
zelfstandig psychologe samengewerkt in een 
logopedische praktijk.   
 
Ge zijt hier al vele jaren actief? Altijd bij NKO 
gewerkt? 
Sinds 1996 werk ik volledig binnen het UZ-
Leuven, op de dienst NKO.  
Aanvankelijk deed ik hier vooral diagnostiek van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen, maar 
geleidelijk aan ben ik ingeschakeld in de 
verschillende NKO-problematieken; 
gehoorstoornissen, cochleaire implantatie, 
schisis, hoofd-hals oncologie en nu recent ook in 
de reuk-smaak consultatie.  
 
Ziet ge alle gelaryngectomeerde patiënten 
voor/na de operatie?  
Het is voor mij niet mogelijk om iedereen te zien 
en te volgen. Dit gebeurt steeds op verwijzing van 
de artsen, (oncologisch) verpleegkundige, 
logopedisten, sociale dienst of natuurlijk op vraag 
van de patiënt zelf of zijn omgeving.  
Maar laten we eerlijk zijn; als de patiënt zelf geen 
hulpvraag heeft en niet achter psychologische 
ondersteuning staat, dan werkt het meestal ook 
niet. 
 
 
 

Bij de operatie en de 
behandeling verandert 
er fysisch wel wat, 
welke taak hebt ge hier 
om de patiënt voor te 
bereiden of te 
begeleiden? 
De patiënten krijgen 
heel veel informatie van 
de artsen en 
logopedisten.  
Pre-operatief is het dan 
eerder mijn taak om nog 
eens te polsen in hoeverre alles goed is begrepen, 
maar vooral om stil te staan bij de beleving van 
de patiënt en zijn omgeving.  
 
Na de operatie is het voor iedereen zoeken naar 
een nieuw evenwicht; het hernemen van het 
leven met deze nieuwe situatie.  Ik beschrijf het 
dikwijls als een soort rouwproces; je bent een 
stukje kwijt van wie, hoe je was voordien. Dit 
verlies moet een plaats krijgen, zodat je weer 
verder kan ondanks de beperkingen.  
 
Dit laatste wil ik wel wat nuanceren; we spreken 
meestal over de beperkingen, maar heel af en toe 
zie ik dat het doormaken van een kanker ook kan 
leiden tot nieuwe opportuniteiten en soms ook 
verandering ten goede met zich meebrengt.  
 
Het gaat niet alleen over de fysische ingreep, 
maar er kunnen ook wel heel wat emotionele 
problemen optreden. Hoe gaat ge hier mee om? 
Depressie en angstproblemen zijn het meest 
voorkomend. Op zich is dit natuurlijk helemaal 
niet zo vreemd, rekening houdend met wat de 
patiënt allemaal heeft meegemaakt.  
Informatie geven over wat hen overkomt 
(psycho-educatie noemen we dat) is dan 
belangrijk, maar ook het bieden van handvaten, 
stap-voor stap ondersteuning en -indien nodig- 
het inschakelen van psychiatrische of 
medicamenteuze hulp.  
 
 
 



Mama: “Wat doet een ooievaar eigenlijk nadat hij de kinderen heeft afgeleverd? 

“Op de bank liggen en voetbal kijken.”    6 

 

 
Bij een laryngectomie gaat het niet alleen over 
de patiënt zelf. Maar ook partner en kinderen 
zijn sterk betrokken. Er kunnen dan ook wel 
relationele problemen ontstaan. Hoe kunt ge 
hen in problematiek bijstaan? 
Relationele problemen ontstaan dikwijls omdat 
we niet allemaal op dezelfde wijze met 

problemen omgaan. Iedereen heeft hier zijn 
eigen tempo, zijn eigen manier van reageren. De 
ene partner wil bvb. veel praten, de ander sluit 
zich af. Ook zien we soms dat spanningen die 
voordien al sluimerend aanwezig waren, nu 
sterker op de voorgrond gaan komen.  Ik ben 
geen relatietherapeut; als ik merk dat de 
conflicten veel dieper liggen, zal ik doorverwijzen 
naar een collega gespecialiseerd in 
relatietherapie. 
 
Ziet ge in uw domein ook een rol weggelegd 
voor de zelfhulpgroep? 
Absoluut ! Ik ben ervan overtuigd dat het contact 
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt 
een grote meerwaarde is.  Dit hoor ik ook 
regelmatig van patiënten die jullie steun hebben 
kunnen ervaren.  Ik denk dat men dit 
maatschappelijk ook meer en meer beseft; het 
werken met ervaringsdeskundigen is sterk in 
opmars, ook hier binnen het UZ-Leuven ! 

 
 
 

ENKELE CIJFERS UIT DE STRUCTUUR VAN UZ  LEUVEN IN 2021

 
Er waren:  
10.011 medewerkers waarvan 74% vrouwen 
1.874  artsen en tandartsen 
3.071 verpleeg- en vroedkundigen 
2.159 paramedici, (diëtisten, ergo, logo,….) 
2.907 ondersteunende functies (ICT, poetsen, ….) 
 
Er waren: 
750.504 consultaties, 
53.518 opnames 
123.215 dagopnames 
55.881 chirurgische ingrepen 
256.294 patiëntentransporten 
 

 
 
En betreffende het coronavirus: 
664.000 coronatesten 
3.000.000 mondmaskers 
18.000.000 handschoenen 
 
 
Nog andere cijfers: 
Cafetaria: 6.500 bezoekers per dag 
Soep: 8.050 liter per week 
Sneden brood: 101.338 per week 
Koffie: 750 per automaat per week 
Facturen: 100.000 per maand 

 
 
 
 



Ik ga vervroegd met pensioen en leef van mijn spaargeld. 

Wat ik de 2e dag ga doen weet ik niet…   7 

 

DR.  JEROEN MEULEMANS,   
NKO-ARTS,  GELAATS-  EN HALSCHIRURG  
BRENGT ONS REGELMATIG EEN ARTIKEL MET MEDISCHE 

ACHTERGROND 
 
In dit stukje wil ik jullie een korte update geven 
over het wetenschappelijk werk dat we als 
onderzoeksgroep (Prof. Delaere, Prof. Vander 
Poorten, Dr. Van Lierde en mezelf) recent verricht 
hebben in samenwerking met onze jonge 
stagairs/co-assistenten dr. Velghe en dr. 
Voortmans.  
 
Dr. Vitas Velghe heeft onderzocht hoe onze 
patiënten die een amputatie van de neus hebben 
ondergaan, het stellen. Een volledige amputatie 
van de neus, ook wel totale rhinectomie 
genoemd, kan nodig zijn bij uitgebreide kanker 
van de uitwendige of inwendige neus. Meestal 
betreffen dit plaveiselcelcarcinomen, doch soms 
ook de nog agressievere melanomen.  
 
Uiteraard brengt zulke operatie een belangrijke 
verminking met zich mee. Om de uitwendige 
verminking zoveel mogelijk op te vangen, wordt 
er voor deze mensen een kunstneus 
(neusepithese) gemaakt, waarvan het verschil 
met een echte neus enkel door een geoefend oog 
zichtbaar is!  
Deze epithese wordt door een magneet bevestigd 
aan implantaten die bij de patiënt geplaatst 
worden in het bot van het aangezicht. 
 
 Dr. Velghe heeft 24 patiënten onderzocht die 
zulke operatie in het verleden hebben ondergaan 
omwille van een kwaadaardige neuskanker. Hij 
stelde vast dat de genezingskans nog niet zo 
slecht is: na 5 jaar opvolging blijkt nog 65% van de 
patiënten in leven te zijn; na 5 jaar was 24% van 
de patiënten overleden aan gevolgen van de 
kanker, zoals een terugkerende kanker die niet 
meer kan behandeld worden of uitzaaiingen. Ook 
stelde hij vast dat patiënten met maligne 
melanomas het slechter doen: 65% van de 
patiënten hervallen versus 13% van de patiënten 
met plaveiselcelcarcinomen.  
 
Wat de kunstneus betreft, blijken de patiënten 
zeer tevreden met het resultaat.  

Dr. Jens Voortmans 
heeft onderzoek 
gedaan naar patiënten 
die behandeld werden 
voor een ‘unknown 
primary’.  
Dit zijn patiënten die zich bij ons aanmelden met 
een uitzaaiing van een kwaadaardige hoofd-
halstumor in een halsklier, maar waarbij de 
originele boosdoener, oftewel de ‘primaire 
tumor’ niet gevonden wordt door aanvullende 
onderzoekingen zoals CT-scan, PET-CT scan, 
onderzoek met een flexibele camera etc. 
 
 In UZ Leuven worden deze patiënten meestal 
behandeld met een operatie waarbij de 
halsklieren verwijderd worden (een 
‘halsevidement’) en sinds enkele jaren gaat dit 
gepaard met een verwijdering van het 
lymfeweefsel ter hoogte van de keel en basis van 
de tong middels de operatierobot.  
Deze robotoperatie doen we in de hoop om in dit 
lymfeweefsel de primaire tumor te vinden, wat 
belangrijke gevolgen heeft voor de aanvullende 
bestralingsbehandeling.  
 
Dr. Voortmans heeft een groep van 82 zulke 
patiënten onderzocht en is erachter gekomen dat 
ook deze patiënten het na de behandeling in UZ 
Leuven niet zo slecht doen: na 5 jaar opvolging 
blijkt nog 54% van de patiënten in leven te zijn; 
na 5 jaar was 28% van de patiënten overleden 
aan gevolgen van de kanker.  
 
Wat dit onderzoek bijzonder interessant maakt, 
zijn de bevindingen betreffende wat we noemen 
‘kapseldoorbraak’.  
Wanneer de uitgezaaide tumor doorheen het 
kapsel van de lymfeklier naar buiten groeit, wat 
we kapseldoorbraak noemen, dan wordt dit reeds 
vele jaren beschouwd als een slecht teken: de 
kans op genezing na de behandeling is dan 
immers kleiner.  



Als je geen idee hebt wat je aan het doen bent, noem het dan onderzoek.   8    

Echter wordt er internationaal aangenomen dat 
bij keeltumoren die veroorzaakt zijn door het 
humaan papillomavirus (HPV), in plaats van door 
roken en alcohol drinken, kapseldoorbraak GEEN 
negatieve invloed heeft op de genezing.  
 
Echter, Dr. Voortmans heeft kunnen aantonen 
dat bij mensen met een ‘unknown primary’ 
veroorzaakt door het HPV virus, kapseldoorbraak 
WEL een negatieve rol speelt op genezingskans. 
Dit is een zeer belangrijke bevinding, aangezien 
we nu weten dat deze patiënten eveneens een 

zware nabehandeling middels bestraling nodig 
hebben.  
 
Zowel het onderzoek van dr. Velghe als dr. 
Voortmans werden geselecteerd om mondeling 
voorgesteld te worden op het grote Europees 
ORL congres, dewelke zal doorgaan in Milaan 
(Italië) eind oktober 2022. Dr. Voortmans heeft 
zelfs reeds de prijs gewonnen voor het beste 
onderzoek betreffende hoofd-en halspathologie, 
voorgesteld tijdens onze Belgisch ORL congres op 

7 mei 2022  
 

 

 
 

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 eerstdaags 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! 

De uitnodigingen  vallen eerstdaags in de bus!

 

 



Elke morgen breng ik mijn vrouw koffie op bed. Het enige dat ze moet doen is is hem maken.   9 

 

 

Eveline Vanhalewyck is diëtiste in NKO 

en geeft regelmatig voedingstips voor 

gelaryngectomeerden 

 

Drink jij genoeg water?  

Waarom het belangrijk is om ons lichaam voldoende te hydrateren.

 

Wist je dat ons lichaam voor 50 tot 70 procent uit 
water bestaat? En dat we als volwassene 
dagelijks ongeveer 2 tot 3 liter vocht verliezen? 
We eten en drinken om dit vochtverlies te 
compenseren. Ja, ook uit onze vaste voeding 
halen we 1 tot 1,5 liter vocht per dag. Denk maar 
aan een tomaat die voor 95 procent uit water 
bestaat. 
Een snelle rekensom leert on dus dat we dagelijks 
1,5 liter moeten drinken.  
 
Er zijn momenten waarop we meer water nodig 
hebben: 

• Bij extreme hitte 

• Na en tijdens  sporten of een zware fysieke 

inspanning 

• Bij koorts, diarree en braken 

Wat kan je drinken? 
Plat of bruisend water zijn de beste dorstlessers. 
Ook koffie en thee zonder suiker kunnen gebruikt 
worden om onze vochtbehoefte aan te vullen. 
Gearomatiseerde waters zonder suiker zijn een 
lekker en gezond alternatief voor gewoon water. 
Frisdranken, fruitsappen en alcoholische dranken 
zijn geen gezond alternatief voor water. 

Tips om voldoende water te drinken. 

•  Drink uit een klein flesje. Dit lijkt een minder 
grote opgave dan drinken uit een grote fles. 

• Zorg dat je glas altijd gevuld is. 
• Drink bij iedere maaltijd een glas water. 
• Wacht niet tot je dorst hebt vooraleer je 

drinkt. 

Recept smaakwater  met komkommer en 
citroenmelisse 

Ingrediënten (voor 2 glazen) 

• 8-10 blaadjes citroenmelisse 

• 8 dunne plakjes komkommer 

• IJsblokjes 

• 500 ml (bruis)water 

Bereidingswijze: 
Doe de blaadjes citroenmelisse samen met de 
schijfjes komkommer in een groot glas of karaf.  
Voeg het water toe en roer goed door elkaar. 
Laat het mengsel een paar uren trekken in de 
koelkast. Decoreer je glas met een plakje 
komkommer. 

 



Ge moet uw werk nooit mee naar huis nemen tenzij ge in een bierbrouwerij werkt.   10 

HOE DIGITAAL BESTELLEN IN UZ LEUVEN? 
 
Van bij aanvang van de corona-tijden zijn we 
allemaal veel meer digitaal gaan werken. Ook de 
bestellingen kunnen uiteraard ook digitaal. En dit 
heeft als voordeel dat u ze direct plaatst bij de 
dienst van bestellingen in NKO. U bespaart een 
verplaatsing of U bent niet afhankelijk van de 
post. 
Daarom leggen we de werkwijze nogmaals uit. 
 
Deze werkwijze geldt enkel wanneer U in 
behandeling bent bij een arts van UZ Leuven. 
Het is zo dat andere ziekenhuizen een 
verschillende werkwijze hebben. 
 
U werkt best met het digitaal bestelformulier. 
Dat vindt U op de 'DOCUMENTATIE' - pagina van 
onze website www.gelaryngectomeerden.be 
Een rechtstreekse 
link: https://gelaryngectomeerden.weebly.com/
documentatie.html 
U kan ook naar onze website gaan: 
www.gelaryngectomeerden.be en dan de pagina 
‘Documentatie’ kiezen. 
 
De werkwijze is analoog voor ATOS en T-STOMA. 
U moet alleen zorgen dat U het juiste 
bestelformulier gebruikt. 
U kan tot 5 formulieren per jaar doorgeven. U 
mag er ook meerdere per bestelling doorgeven. 
En U mag ook per formulier een andere 
leverancier nemen. 
 
U vult het formulier in met het Excel-programma 
op uw computer. 
Op die manier hebt ge voortdurend een beeld 
van de bestelde producten, van de prijs en van 
het totaal van de bestelling. U ziet onmiddellijk of 
U binnen het voorziene budget blijft. 

 
Het is heel belangrijk om een digitale kopie te 
bewaren op uw computer. Niet alleen om de 
levering te checken, maar het is ook heel handig 
om dit te hergebruiken bij volgende 
bestellingen. Want meestal bestelt U toch 
dezelfde producten. 
Verstuur het via een email 
naar:  Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.
ac.be 
 
Uw bestelling komt dan via de verpleging van 
NKO bij de apotheek van het ziekenhuis. 
Na controle gaat het verder naar de leverancier. 
De leverancier stuurt het pakket naar de 
apotheek van het ziekenhuis. 
Die laat het pakket na controle aan de patiënt 
thuis leveren via een postbedrijf. 
 
Gemiddeld heeft dit een doorlooptijd van 3 à 4 
weken afhankelijk van de drukte van de 
bestellingen. 
Om geen verrassingen te hebben een goede raad: 
bestel tijdig 
 
Het is belangrijk dat het telkens via de 
apotheek van het ziekenhuis gaat om in regel te 
zijn met de mutualiteiten (en terugbetaling). Dus 
niet rechtstreek bestellen bij ATOS of T-STOMA, 
want dan geniet U geen terugbetaling. 
 
We geven graag ondersteuning bij een digitale 
bestelling.  
Men kan ons steeds bereiken 
op zelfhulp.vgl@gmail.com 
U kan ook rechtstreeks onze bestuursleden 
contacteren: zie contactgegevens op onze 
website of in ons tijdschrift ‘Samenspraak’

 

 

 

http://www.gelaryngectomeerden.be/
https://gelaryngectomeerden.weebly.com/documentatie.html
https://gelaryngectomeerden.weebly.com/documentatie.html
http://www.gelaryngectomeerden.be/
mailto:Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.ac.be
mailto:Bestellingen.Laryngectomie@uz.kuleuven.ac.be
mailto:zelfhulp.vgl@gmail.com
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Een onderzoek naar eenzaamheid en sociaal isolement  
bij gelaryngectomeerden 
 
Heavenly Leus studeerde af in het academiejaar 2021-2022. Met deze bachelorproef behaalde ze het 

bachelor diploma ‘Sociaal werk’, maatschappelijk assistent aan de PXL-hogeschool te Hasselt 

 

Haar dankwoord 

Het schrijven van een bachelorproef is een 

veranderlijk proces dat continu bijsturing vraagt. 

Graag wil ik mijn stagementoren Nathalie Arron 

en Femke Hoebrechts van de sociale dienst te UZ 

Leuven bedanken voor de gerichte feedback. 

Maar ook voor de waardevolle leerkansen en 

begeleiding tijdens mijn laatstejaarsstage.  

 

Ook bedank ik mijn stagebegeleidster Feia 

Vancuyk voor haar ondersteuning en 

aanmoediging. Ik wil coördinerend 

verpleegkundige Inge Demand bedanken voor 

haar hulp in de zoektocht naar respondenten 

voor dit onderzoek. Mijn promotor Johan 

Vandersmissen wil ik bedanken voor de vlotte 

begeleiding en betekenisvolle feedback doorheen 

het gehele proces.  

 

Ook wil ik de zelfhulpgroep Vereniging 

Gelaryngectomeerden Leuven (VGL) bedanken. 

Bovenal dank ik Hubert Vos, Frank Meeus, Erik 

Deschoenmaeker en Dirk Verbieren voor hun 

gastvrijheid en inzet. Dankzij jullie ontving ik een 

belangrijke basis over de wereld van deze 

doelgroep en de werking van de zelfhulpgroep.  

 

Tot slot wil ik graag mijn ouders en grootouders 

bedanken voor de praktische steun en 

aanmoediging doorheen het gehele proces. 

Eveneens wil ik mijn vriend Thomas bedanken die 

mij telkens weer doorheen de moeilijke 

momenten wist te loodsen.  

Heavenly Leus  

22 mei 2022, Meldert-Lummen 

 

Abstract  

Dit onderzoek is een zoektocht naar een 

effectieve benadering om eenzaamheid en 

sociaal isolement door stemverlies na een totale 

laryngectomie te voorkomen en aan te pakken. 

Heel wat gelaryngectomeerden ervaren immers 

gevoelens van eenzaamheid na het ondergaan 

van een strottenhoofdverwijdering en het verlies 

van de eigen stem. Eveneens werd bekeken wat 

de meerwaarde van lotgenotencontact en een 

partnerrelatie in de strijd tegen eenzaamheid te 

betekenen heeft.  

 

Tot slot werd ook de rol van de maatschappelijk 

assistent afgetoetst. Door middel van kwalitatief 

onderzoek met semigestructureerde diepte-

interviews werden tien gelaryngectomeerde 

respondenten en twee maatschappelijk 

assistenten bevraagd. De onderzoeksresultaten 

staven dat een partnerrelatie de nodige steun en 

aanmoediging biedt voor de gelaryngectomeerde 

om de stemrevalidatie tot een goed einde te 

brengen. Dit doet de risico’s op eenzaamheid 

sterk afnemen.  

 

Zelfhulpgroepen zijn een belangrijke bron van 

advies, steun, erkenning en aanmoediging. Ook 

de maatschappelijk assistent heeft een 

belangrijke rol in het exploreren van het netwerk, 

het herkennen van alarmsignalen en het 

toepassen van gepaste eenzaamheidsinterventies 

en oplossingsstrategieën. 

 

Het volledige eindwerk is ter beschikking in onze zelfhulpgroep. Wanneer U geïnteresseerd bent, geef dan 

gerust een seintje.



Een Hollander hoort op de radio een waarschuwing voor een spookrijder. Hij denkt bij zichzelf: "één, ik zie er 

wel honderden!"        12 

Can you hear my voice?  
 

Can you hear my voice?  

It’s there for all to hear  

It may not be a usual one  

Not always very clear  

Some days it’s hardly there at 

all  

But frustrating as it may  

I have to persevere, you see  

As I have something to say  

It’s gone  

The box, the vocal chords  

They took it all away  

But can you shut me up?  

Well, no!  

As I have something to say  

One thing is  

Is that I’m still here  

With opinions you can be sure  

Equally as important  

As they ever were before  

They may not come across the 

same  

Intonation’s not always good  

But I ask for you to listen, 

please  

In a way I can be understood  

So here’s the thing, I know  

I look and sound a different 

way  

But I am still me, be patient, 

please  

As I’ll always have something 

to say  

So if I’m in mid-sentence  

And I stop, it’s not by choice  

So I’ll ask you again, in a 

different way  

Can you hear my voice?  

 

-Sarah Brading 

. 

 

 

SOCIAAL TARIEF 

 

Als gelaryngectomeerde heeft U recht op het sociaal tarief bij uw telecomleverancier. (internet, vaste 

telefoon, mobiele telefoon…) 

Hoe aanvragen? 

Neem contact met de klantendienst van uw telecomleverancier (Belgacom, Telenet, Orange,  …) en meldt 

U aan als gelaryngectomeerde. 

Zij nemen contact met het BIPT (het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie). 

U ontvangt van het BIPT een formulier dat U volledig invult en naar hen terug stuurt met in bijlage een 

attest van een arts dat U gelaryngectomeerd bent. 

Het BIPT neemt terug contact met de telecomleverancier en zorgt voor de toepassing ervan. 

 

Beperkingen: 
U kan van het sociaal tarief  slechts genieten bij één telecomleverancier en ook slechts voor één persoon 
van het gezin. 
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WOORDZOEKER:  Wat nemen we mee op vakantie? 
 
D 

W V A S T R A N D M A T J E W E B 

T A R F D E O G R E D N O W O B E 

E B T D W S R E P IJ N K I E O S R 

N E R E L A G M U I D O J G R E G 

T A A D R E S B O E K J E E D J S 

S U A E N Z G B K I R K T N E D C 

T T K J I P A D O R D S I K N N H 

O Y A B R O E K M R I A U A B A O 

K C D N A B E V R E S E R A O H E 

K A Z P A A L S L E E T T R E S N 

E S L E O T S P A L K R E T K A E 

N E T F I R H C S D IJ T V L N W N 
                 

                 

ADRESBOEKJE  KNIJPERS  TENTSTOKKEN 

AFWASBORSTEL  KRIK  TIJDSCHRIFTEN 

BEAUTYCASE  ONDERGOED  TRUI 

BERGSCHOENEN  PLEISTERS  VREEMDGELD 

BROEK  RADIO  WASHANDJES 

IPAD  REGENJACK  WATERZAK 

JODIUM  RESERVEBAND  WEGENKAART 

KAART  SLAAPZAK  WOORDENBOEK 

KLAPSTOEL  STRANDMATJE    

 
klep. Het is niet nodig om een filter met 
een klep in elkaar te zetten. 

Als U alle woorden wegstreept, vindt U een sympathiek bestuurslid  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 
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e HME is niet bedoeld om de
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normale filters volledig te vervangen. Hij is eerder bruikbaar om te gebruiken bij vooraf gekozen gelegenheden waar 
het echt wenselijk is om zonder handen te kunne 
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WAAR KAN IK OP MIJN PC  NUTTIGE INFORMATIE VINDEN? 

 
Kom op tegen kanker:  www.komoptegenkanker.be 
Alles over kanker: www.allesoverkanker.be 
LVG, Liga voor Gelaryngectomeerden 
Voorzitter:   Willem Vertraete, Groeningenlei 77, 2550  Kontich,  
 tel. 03/457 11 18    E-mail:  willem.vertraete2@telenet.be 
Secretaris:   Paul Graf, Kasteelstraat 17-19 bus 5, 2160  Wommelgem,  
 tel. 0472 / 64 98 82 E-mail:  pgraf@skynet.be 
 
VGL: Zelfhulpgroep UZ Leuven en Vl. Brabant:  www.gelaryngectomeerden.be 
AVG: gelaryngectomeerden Antwerpen: www.laryngectomie-tracheotomie.be 
Gelaryngectomeerden West-Vlaanderen: www.stemband.be 
Gelaryngectomeerden Oost-Vlaanderen:     www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 
LZVG: Gelaryngectomeerden Limburg:   www.lzvg.be 
Lotgenoten Gelaryngectomeerden Kempen:  www.gelaryngectomeerden-kempen.be 
NSvG, onze Nederlandse vrienden:   http://pvhh.nl/ 
 
Stichting tegen kanker:  www.kanker.be 
Kankerlijn, vragen over kanker:  www.kankerlijn.be 
Trefpunt Zelfhulp www.zelfhulp.be 
Univ. ziekenhuizen Leuven:  www.uzleuven.be 
Stichting Diagnose Kanker:  www.diagnose-kanker.nl 
Atos Medical bvba:  www.atosmedical.be 
T-STOMA:  www.t-stoma.be 
 
 

Wij zijn er voor jullie… 

 
Voorzitter: Hubert Vos 0472 79 19 94 
Secretaris: Firmin Pieck 0495 18 73 31 
Penningmeester:  
Bestuursleden:  
Dirk Verbieren 0495 41 41 95 
     
 

Ziekenbezoek: 
Verantwoordelijke: Eric Deschoenmaeker  0478 97 53 65 
Frank Meeus 0471 02 75 72 
Erwin Cool 0477 62 40 30 
Louis Hermans SS.CC 0474 39 92 73 
 

Ankerleden:   
Monique Gentens 0477 31 97 79 
Monique Hubin 016 76 71 49       0472 39 62 30 
Annie Nijs 0474 85 47 40 

 

Samenspraak:   Firmin Pieck 0495 18 73 31  
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