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Woordje van de Voorzitter
Beste vrienden, lotgenoten,
Het bouwverlof is voorbij, de vakantie halfweg.
Stillaan kruipt de drukte weer terug het
dagelijks leven binnen. Maar we hebben toch
een zalige tijd. Vakantiestemming met zalige
temperaturen.
Vakantie is vooral tijd vinden om tot rust te komen en om bezig te
zijn met wat ge belangrijk vindt: familie en vrienden, sporten en
klussen, … al eens vergeten te eten tussen 12
en 13u. Opgaan in de bezigheden en het ritme
vergeten….
Jullie wisten zeker nog niet dat ik ook aan
sport doe.
Vissen natuurlijk, en ook bij dit warme weer
bijten ze goed. Kijk maar eens op de foto.
Ik ben natuurlijk ook tevreden dat onze activiteiten in de
vereniging verder lopen. En ik bedank Eric dat hij in de toekomst
ook mee op ziekenbezoek gaat bij onze leden voor of na de
operatie.
Tot op een volgende activiteit!
Hubert

Wijziging in ons Bestuur
Ons bestuurslid Eric De Schoenmaeker wordt vanaf heden
ook ingeschakeld in het ziekenbezoek.
Hij heeft de opleiding van KOTK achter de rug.
Paul Maringka blijft verantwoordelijk voor de coördinatie

Er komt een man bij de dokter: 'Dokter, heeft u iets tegen
hoesten?' Dokter: 'Nee, ga gerust uw gang.'
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Noteer alvast onze verdere aktiviteiten!
 Donderdag 19 oktober 2017: Infonamiddag
Prof.dr.Clement spreekt over: ‘de nieuwe ontwikkelingen inzake de
medicamenteuze behandeling. Dit handelt voor een groot deel ook over
immunotherapie’
 Zaterdag 9 december 2017: Kerstfeest

 Elke vrijdagvoormiddag: iedereen welkom in het koffielokaal, met o.a.
verkoop van doekjes e.a. aan kostprijs.
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand tussen 10u en 12u zal Luc Hombroek
aanwezig zijn in het koffielokaal. Hij is medewerker van ATOS en op die
manier kunnen onze leden steeds bij hem terecht met allerlei vragen rond
producten en de toepassing ervan.
Meer info over deze activiteiten volgt… Lees onze volgende edities!

Manier van inschrijvingen gewijzigd
Wanneer U op raadpleging komt in Sint-Rafael zal U merken dat het systeem
van inschrijving gewijzigd is.
Bij de inschrijving krijgt U nu naast de kleur van de wachtzaal ook een
nummer van 4 cijfers toegewezen. Onthoud dit nummer goed!
In de wachtzaal is een videoscherm aanwezig. Wanneer U aan de beurt bent
verschijnt hier uw foto, naam en inschrijfnummer en ook het
onderzoeklokaal waar U verwacht wordt.
Wanneer U naar ons koffielokaal komt om rustig uw beurt af te wachten bij
een koffie en samen met andere gelaryngectomeerden, geef dan eerst een
seintje aan de verpleging en vergeet niet uw inschrijvingsnummer mee te
delen.
Op die manier zal men U ook gemakkelijk terug vinden.

Een Belg, Duitser en Nederlander doen een barbecue. De Belg neemt het bier mee,
de Duitser neemt het vlees mee en de Nederlander neemt zijn familie mee.
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Daguitstap in de provincie Namen naar de watertuinen van
Annevoie en de abdij van Maredsous.
Met dank aan Rob Van Meurs voor het verslag
Op donderdag 22 juni werd onze
daguitstap georganiseerd.
Wie kon raden dat deze dag mogelijk de
warmste dag van dit jaar zou worden?
Na een prachtige rit door de Ardennen
passeerden we Namen en reden naar het
plaatsje Annevoie.
De tuinen van Annevoie zijn de enige
watertuinen in België en behoren tot de mooiste van Europa. Elk seizoen bieden
deze tuinen de bezoeker een beeld dat op
het netvlies blijft staan. De vele bomen en
beukhagen bieden de wandelaar deze
extreem warme dag de verkoeling zodat
men het uitgestrekte gebied toch goed kan
bewandelen.
De gids ‘Monica’ wijst op de rode beuken
die een mooi contrast vormen.
We passeren een waterval in Engelse stijl opgebouwd uit rotsblokken. De tuinen zijn
gelegen rondom het kasteel dat gedeeltelijk dateert uit 1627 en kunnen
concurreren met de tuinen van Versailles.
Maar met het beeld van de Ardennen in
gedachten natuurlijk geen vlakke tuin, maar
met alle hellingen en dalen van deze
omgeving echt indrukwekkend. Vele
Europese vorstenhuizen vonden hier in de
geschiedenis hun domicilie.
Elke tuin biedt weer een verrassing.
Fonteinen op de hoogste helling geven een mooi uitzicht. Dijkjes zorgen dat het
natuurlijk water uit de bronnen altijd op dezelfde hoogte blijft. De fonteinen
worden afgewisseld door watervallen. De fonteinen en waterpartijen vormen een
Vrouw tegen man: "Weet jij dat de buurman elke dag zijn vrouw innig omhelst voordat-ie
naar z'n werk gaat? Waarom doe jij dat niet?" Man tegen vrouw: "Dat zou ik wel willen,
maar zo goed ken ik haar nou ook weer niet."
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wonderlijk spektakel zonder dat er machines of waterpompen bij komen kijken.
Deze tuinen zijn een aanrader voor wie zich wil laten verrassen door de combinatie
van natuur en schoonheid. De haagbeuken waaronder men doorloopt als in een
tunnel zijn echt bijzonder en geven verkoelende schaduw.
Aansluitend om 12.00 uur in de bus naar
de abdij van Maredsous ‘de plek’ voor
ontspanning en bezinning.
We gebruiken een prima verzorgde lunch
op het overdekte terras. We kiezen
plaatsen langs de rand en vangen zo nog
enige verkoelende wind.
Na de lunch verzamelen we ons bij de kundige gids Marie-Therèse. We krijgen een
rondgang door de tuinen, de basiliek met de prachtige glas in lood partijen, het
klooster, de kaasmakerij, de bakkerij en natuurlijk het veel geprezen abdijbier. We
krijgen een blik op de levenswijze van de monniken met de erfenis tussen verleden,
heden, moderniteit en spiritualiteit.
De gevel van het klooster dat dateert uit
de 19e eeuw is neogotiek en doet veel
denken aan Anglicaanse kloosters in
Engeland. Ook het onthaalcentrum, het
cafetaria, een boekhandel, souvenirwinkel
zijn op de toerist ingesteld.
We kunnen wel stellen alles is voorhanden
voor een geslaagde middag.
Het laatste anderhalf uur mag de deelnemer zijn vrije tijd zelf indelen. Het terras en
kaas en bier of sangria lonken bij de
meesten. Om 18.00 uur weer de bus in
voor een mooie terugreis
door de altijd verrassend
mooie Ardennen.
Een fotoboek is beschikbaar
in het koffielokaal.
U kan het verslag met de foto’s ook vinden
op onze website:
www.gelaryngectomeerden.be
Als de kat van huis is, is er nog altijd de poes van de buurvrouw
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Gesprek met Carine Frickx, hoofd secretariaat NKO

Sedert begin 2017 merken we een nieuwe medewerker op in het
secretariaat van NKO. Tijd dus om kennis te maken en Carine Frickx even
voor te stellen.
 Werken in een ziekenhuis, was dat een
meisjesdroom?
Neen, ik had geen uitgesproken voorkeur
voor wat ik later zou gaan doen. Ik was nogal
verlegen en wilde dat verhelpen. Daarom ben
ik public relations gaan studeren in Brussel
zodat ik wat meer uit mijn schulp moest
komen (later werd dat
communicatiemanagement genoemd).
Welk parcours hebt ge doorlopen voor ge het hoofd van het secretariaat
werd?
Ik ben begonnen in een design bureau als ‘studio secretary’ tussen de
tekentafels. Daarna ben ik in de IT sector aan de slag gegaan en heb daar
verschillende functies gehad van secretaresse tot helpdesk verantwoordelijke.
Tot ik 10j geleden de files naar Brussel zo beu was en spontaan solliciteerde bij
UZ Leuven. Ik wilde vooral een baan waar ik meer voldoening uit zou halen,
waarbij ik het gevoel had iets bij te dragen. Ik mocht starten in de
ziekenhuisapotheek als directiesecretaresse en dat heb ik 8j met veel plezier
gedaan. Voor mijn 50ste wilde ik nog een laatste nieuwe stap zetten en
solliciteerde voor de baan van Lea, mijn voorgangster, die in januari met pensioen
is gegaan.
Wat doet het secretariaat zoal allemaal?
We zijn met 7 medewerkers, waarvan enkele deeltijds. We hebben elk ons
specifiek domein maar kunnen mekaars taken ook grotendeels overnemen. Het is
een goed georganiseerd team dat ik hier in december aantrof. Allemaal gedreven
en enthousiaste dames. We verzorgen onder andere de planning en administratie
voor de verschillende afdelingen binnen NKO zoals rhinologie, MUCLA, schisis,
hoofd- en halschirurgie en zorgen er mee voor dat de artsen in opleiding al deze
disciplines doorlopen tijdens hun specialisatie.
Zo lag ik onlangs met mijn vrouw in bed een beetje te knuffelen. Bijt ze zachtjes in mijn
oor en fluistert: 'Zeg eens vieze woordjes.' Ik antwoord: 'De wc, de keuken, de ramen ...'
De lol was er meteen af.
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Wat is uw takenpakket?
Het is best een uitgebreid takenpakket. Naast ervoor te zorgen dat het
secretariaat goed functioneert en het opstellen van de planning ben ik vooral het
eerste aanspreekpunt binnen de dienst NKO zodat medewerkers, assistenten,
co-assistenten, stagiairs en bezoekers hun draai kunnen vinden. Verder verzorg
ik de administratie voor de stafleden, onderhoud contacten met de universiteit,
firma’s, verenigingen, bedrijven, enz.
Wat is het meest stresserend aan uw job?
Ik zit nog in een leercurve en bots af en toe op nieuwe dingen die ik nog niet
onder de knie heb, dan voel ik me wel eens onzeker. De routine of ‘automatische
piloot’ zit er nog niet in waardoor ik soms bang ben iets over het hoofd te zien
en daar schiet ik dan wel eens van wakker ’s nachts… maar dat wordt gelukkig
steeds zeldzamer.
Leveren jullie ook ondersteuning rechtstreeks voor de patiënten? Waarvoor
kunnen patiënten bij jullie terecht?
Zeker en dat vind ik ook een zeer mooi onderdeel van ons takenpakket, het
contact met de patiënt.
We beantwoorden het afsprakennummer waarbij we trachten de patiënt zo snel
mogelijk bij de juiste arts in te boeken maar je komt er de meest uiteenlopende
vragen tegen over bestaande behandelingen.
Hoe zit het met terugbetaling, mag ik nog op het vliegtuig na de ingreep (of
zwemmen of duiken), een enkele keer heeft een patiënt ook wel eens nood om
zijn zorgen te delen …
We helpen hen verder met attesten en dossiers voor terugbetaling of verwijzen
hun door naar de juiste contactpersoon die hun vragen kan beantwoorden.
Wordt er samengewerkt met andere secretariaten? Met andere
ziekenhuizen?
Bij multidisciplinaire behandelingen hebben we contact met de secretariaten van
de betrokken diensten (vb. mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, oncologie, …)
en wanneer een patiënt wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of naar
ons wordt verwezen nemen we contact op met die ziekenhuizen om zo veel
mogelijk informatie te delen zodat de patiënt zich aan de beste zorg mag
verwachten. We hebben ook veelvuldig contact met studentensecretariaten van
de KU Leuven
Seks op TV kan geen kwaad, behalve als je eraf valt
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omdat we ‘hun studenten’ een hele tijd in ons midden hebben en hierbij wel wat
administratie komt kijken.
Hoe gaat dit werk evolueren in de toekomst?
We trachten alle processen nog te vereenvoudigen en daarbij minder op papier
te werken. We zijn nog ver van een ‘paperless office’ wat in een ziekenhuis ook
wel moeilijk kan, maar er is wel vooruitgang. Momenteel probeer ik de mappen
binnen onze NKO server te reorganiseren, zodat iedereen van ons secretariaat
elektronisch haar weg vindt en efficiënt informatie kan opslaan. We zijn ook
begonnen aan het doornemen van ons archief met behulp van een jobstudent om
heel wat dingen te digitaliseren. Wanneer we zullen verhuizen naar Gasthuisberg
zullen we dus niet alle archiefdozen mee moeten nemen.
NKO gaat verhuizen. Enig zicht hierop? Waar?, wanneer?
De exacte datum voor onze verhuis naar Gasthuisberg ken ik niet. Momenteel
circuleert de datum van einde 2018, maar dit kan nog wijzigen.
Wanneer het zo ver is zullen we de stad missen, maar kunnen dan weer gebruik
maken van alle faciliteiten van Gasthuisberg.
Ook voor de opgenomen patiënten zal het een hele stap vooruit zijn.
Hoe ziet ge de rol van de zelfhulpgroep? Hoe kunnen we met jullie
samenwerken?
Het spreekt voor zich dat de zelfhulpgroep een belangrijke rol speelt.
Het ziekenbezoek voor en na de operatie wordt sterk geapprecieerd, zowel door
het personeel als door de patiënt zelf. Het geeft de patiënt uitzicht op een
revalidatie naar een leven met het nodige comfort, op het moment dat hij nog
met vele vragen zit.
Jullie stralen ook een zeer positieve houding uit die zeker een houvast is voor
nieuwe patiënten. Een goede stroom van informatie tussen NKO en de
zelfhulpgroep lijkt me cruciaal zoals toelichting over bijv. nieuwe ontwikkelingen
in de materialen en hulpmiddelen of nieuwe technieken. De feedback van de
patiënten die jullie krijgen, hun ervaringen en bevindingen zijn dan weer van
groot belang voor de artsen en verpleging zodat zij hier rekening mee kunnen
houden.
We bedanken Carine voor het aangename gesprek en voor de tijd die ze voor
ons wilde vrij maken.
Vis smaakt goed als hij 3 keer gezwommen heeft: in water, in boter en in wijn
8

Werelddag hoofd-halskankers
Hoogleraar waarschuwt voor stijgend aantal hoofd-halskankers door
seksueel contact (Knack 25/07/16)
Naar aanleiding van de "Werelddag Hoofd-halskanker" op 27 juli, waarschuwt de
Leuvense hoogleraar Paul Clément voor het stijgend aantal van die kankers, die
worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Het gaat daarbij
vooral om tumoren in de tong en keelamandelen.
De variant van dit virus die tot kanker kan leiden, wordt overgedragen door
seksueel contact: bij genitaal contact kan de baarmoederhals besmet raken, bij
oraal contact de keel en de mond.
Hoofd-halskanker is een kanker van de bovenste lucht- en voedingswegen. Geschat
wordt dat in ons land 10 tot 20 procent van die kankers aan HPV gelinkt zijn.
Daarnaast zou tot 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen minstens
één keer in zijn of haar leven in contact komen met het virus. "Meestal blijft dat
evenwel zonder gevolgen. Ons afweersysteem ruimt het virus op. Maar in een
beperkt aantal gevallen veroorzaakt het een chronische infectie, die uiteindelijk tot
kanker leidt", zegt Clément.
Drie keer meer mannen dan vrouwen
Hoofd-halskankers die veroorzaakt worden door HPV, treffen drie keer meer
mannen dan vrouwen en manifesteren zich vaak op relatief jonge leeftijd, bij
veertigers en vijftigers. De prognose is doorgaans beter dan bij kankers veroorzaakt
door roken of drinken.
Jonge meisjes worden sinds 2010 systematisch gevaccineerd tegen HPV om hen te
beschermen tegen baarmoederhalskanker. Hoewel het niet bewezen is, lijkt het
volgens Clément logisch dat het vaccin ook beschermt tegen hoofd-halskankers. "Of
het opportuun is om ook mannen te vaccineren tegen
HPV is nog onduidelijk", aldus de hoogleraar.
(Belga/TE)
De werelddag hoofd-halskanker ging dit jaar door op
27.7.2017. Ook wij waren present met een infostand in de inkomhall van UZ Gasthuisberg.
Paul en Eric gaven heel wat info aan de
belangstellenden.
Jan tegen zijn schoolmakker: "Ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde." Piet: "Waarom?"
Jan:"Dan hoefde ik niet zoveel geschiedenis te leren!"
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Nieuws van KOTK
'Concentreer complexe kankerchirurgie en red
levens'
Vandaag publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE) het rapport over de benodigde
ziekenhuiscapaciteit in 2025 en de criteria voor aanbodbeheersing van complexe
kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit. Naar aanleiding daarvan roept Kom
op tegen Kanker minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om snel werk te
maken van de oprichting van expertisecentra voor complexe kankerbehandelingen.
‘Door ervaring en expertise voor complexe kankers te concentreren in een klein
aantal ziekenhuizen, redden we levens,’ zegt Marc Michils, directeur van Kom op
tegen Kanker.

Ook ouderen verdienen de beste zorg!
Kom op tegen Kanker roept zeventigplussers met kanker en hun naasten op om hun
ervaringen met de kankerbehandeling en –zorg te delen via zeventigpluskanker.be
of via het gratis nummer 0800 35 445.
‘Bijna een op de twee kankerpatiënten is minstens 70 jaar. Dat aantal zal de
komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast heeft de doelgroep ook specifieke
noden.’, zegt Ward Rommel, diensthoofd Zorg & Behandeling. Zeventigplussers
hebben minder mensen rondom zich, begrijpen de arts moeilijk of combineren
meerdere kwalen. De ouderdom maakt hen extra kwetsbaar.

Nieuws van het Vlaams Patiëntenplatform
Geestelijke Gezondheid
Bezoek aan eerstelijnspsycholoog terugbetaald vanaf eind 2018
De federale regering bereikte recent een akkoord over een aantal
socio-economische maatregelen. Zo zullen mensen met matige
psychische problemen binnenkort een terugbetaling krijgen van een kortdurende
behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Voor de
terugbetaling moet de patiënt worden doorverwezen door de huisarts. De
terugbetaling zal waarschijnlijk eind 2018 starten.
Wat doe jij eigenlijk als job?' vraagt een vrouw aan haar toekomstige schoonzoon. 'Ik
werk met mijn vader samen', antwoordt hij. 'En wat is zijn beroep?' vraagt de vrouw. 'Hij
is tandarts', antwoordt de jongen. 'Dus jij bent ook tandarts?' vraagt ze. 'Nee, ik ben
directeur van de snoepfabriek.'
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Het VPP is blij met deze historische beslissing want dit kan de drempel verlagen
voor patiënten om psychologische hulp in te schakelen. Momenteel is het nog niet
duidelijk hoeveel er van een bezoek aan de psycholoog zal worden terugbetaald.
We houden jullie op de hoogte als we hierover meer info ontvangen.
Andere maatregelen waar de federale regering een akkoord over bereikte zijn:
 Snellere ziekte-uitkering voor zelfstandigen;
 Erkenning en pensioenkrediet voor mantelzorgers;
 Verhoging uitkeringen;
 Automatische toekenning van rechten;
 Invoering vrijetijdswerk, statuut om tot 500 euro per maand onbelast bij te
verdienen.
Als we meer informatie ontvangen over deze maatregelen zullen we jullie hierover
uitgebreider informeren.
meer info: www. vlaamspatientenplatform.be

Kanjer
Kanjer is een nieuwe lotgenotengroep waarbij
centraal staat wat kanker met uw relatie doet.
Een zware ziekte treft niet alleen de patiënt, maar
ook iedereen die met de patiënt samenwoont. De
diagnose kanker geeft veel onzekerheden.
Iedereen gaat daar op zijn manier mee om.
We hebben het in deze lotgenotengroep specifiek
over de invloed van kanker op de relatie met uw partner, kinderen, mantelzorgers.
De lotgenotengroep Kanjer is daarmee ook een tochtgenotengroep. Bij Kanjer
zoeken we naar hoe we harmonieus kunnen inspelen op ieders verschillende
manier van omgaan met emoties.
Hoe gaat u het best met de diagnose om?
Daar bestaat geen antwoord op: iedereen is anders en reageert anders, en doet het
op zijn wijze. We proberen wel inzichten te bieden hoe communicatie, angst, twijfel,
veranderde seksualiteit aangepakt kunnen worden. We doen dat met de hulp van
zorgverleners die vertellen vanuit hun praktijk, getuigenissen van lotgenoten, en
'Vertel eens, Marianne, jij bent toch getrouwd met een archeoloog. Is dat niet saai?' 'Neen, hoor. Helemaal niet zelfs. Hoe ouder ik word, hoe interessanter hij me vindt!
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vooral uitwisseling tussen geïnteresseerde koppels. Dit niet om een pasklaar recept
te geven, maar als aanzet om als koppel een manier te vinden om er tot ieders
maximale voldoening uit te komen.
Wat vindt u bij Kanjer?
We willen stimulerende ideeën aanreiken om samen kracht te halen uit de relatie
en door te gaan. We doen dat door
 Zorgverleners aan het woord te laten over hun praktijkervaring
 Patiënten met hun partners te laten getuigen
 Groepsgesprekken met lotgenoten
 Informele contacten met lotgenoten
Wie kan deelnemen?
Iedereen die vanuit zijn relatie met partner, kinderen, ouders of mantelzorgers,
kracht wil halen om verder te gaan. Het liefst samen, maar individueel kan ook.
Aarzel niet om contact op te nemen met een vraag, een zorg, voor en babbel.
Contact: ann.spreuwers@telenet.be

Eerste Laryngectomie in 1873
Theodor Billroth (Uit Wikipedia)
Billroth werd geboren in Bergen op het eiland Rügen in het
Koninkrijk Pruisen. Hij ging naar school in Greifswald waar
hij een onbeduidende student was, die meer tijd besteedde
aan piano spelen dan aan studeren. Na lang twijfelen tussen
een carrière als arts of als musicus gaf hij uitendelijk toe
aan de wens van zijn moeder en ging hij medicijnen
studeren aan de Universiteit van Greifswald.
Hij volgde zijn leermeester Wilhelm Baum naar de
Universiteit van Göttingen en hij haalde uitendelijk zijn
medisch doctoraat aan de Universiteit van Berlijn.
Billroth is verantwoordelijk voor een aantal belangrijke mijlpalen binnen de
geschiedenis van de chirurgie: De eerste oesofagectomie (slokdarmoperatie) in
1871, de eerste laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd) in 1873 en
Een leraar legt uit: “Alle woorden die beginnen met ‘on’ zijn negatief. Pieter, ken jij nog
zo’n woord?” Pieter: “Onderwijzer, meneer!”
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wellicht het meest bekend: de eerste succesvolle gastrectomie (verwijdering
van de maag) in verband met maagkanker, na veel fatale pogingen.
Een legende wil dat Billroth bijna zelf werd gedood, omdat hij gestenigd werd in
de straten van Wenen nadat zijn eerste gastrectomie-patiënt overleden was na
de ingreep.
Een carrière als arts of als musicus: heeft men gelijkaardige talenten nodig?

Vakantietijd

Hotel OPA&OMA
All inclusive 24/7 open

Kusjes en knuffels onbeperkt (geldt ook voor eten & drinken)
Was- en strijkservice
Onze kleinkinderen zijn ALTIJD welkom
(ouders alleen op afspraak)
De deur staat altijd open
Alleen de beste ouders promoveren tot grootouders
Dit hotel wordt met liefde gerund
Meer dan 5 sterren waard

Een buschauffeur en een pastoor zijn gestorven en komen boven aan bij
Sint-Pieter. Die zegt tegen de pastoor: 'Jij komt er niet in!' Waarop de
pastoor zeer verwonderd vraagt: 'Waarom dan niet?' Zegt Sint-Pieter:
'Jij hebt elke dag de mis gedaan en telkens zaten de mensen te slapen in
jouw mis! Je komt er niet in!' De pastoor loopt zeer bedroefd weg en de
buschauffeur komt bij Sint-Pieter.
Hij denkt: 'Als de pastoor al niet binnen mag, mag ik zeker niet
binnen', maar toch zegt Sint-Pieter: 'Jij mag erin!' De buschauffeur
loopt door en vraagt zeer verwonderd aan Sint-Pieter: 'Mag ik misschien
ook weten waarom ik binnen mag?' Waarop Sint-Pieter zegt: 'Jij reed
elke dag met de bus en telkens zaten de mensen te bidden.

Ken je het verschil tussen het meisje van vroeger en het meisje van nu ?
Het meisje van vroeger bloosde wanneer ze zich schaamde,
En het meisje van nu schaamt zich als ze bloost
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Een man komt bij de boekhandel en vraagt waar
hij het boek

‘De man is baas in huis’

kan vinden.
De verkoopster zegt:
‘Op de 2e verdieping bij de sprookjesboeken!’

Beukemans wordt met een bloederig gezicht naar het ziekenhuis gebracht.
"Dat ziet er niet zo mooi uit", zegt de dokter, "hoe heet u?".
"Miel Beukemans".
Dokter: "Bent u getrouwd ?".
"Ja, maar dit is het gevolg van een verkeersongeluk."
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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. 03/235 96 62 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

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

Universitaire ziekenhuizen Leuven:

www.uzleuven.be

Stichting Diagnose Kanker:

www.diagnose-kanker.nl

Atos NV

www.atosmedical.be

Een vrouwelijke hersencel komt toevallig in het brein van een man terecht en ziet dat
alles leeg is.
"Hallo, hallo, is hier iemand?" roept ze. Opeens komt ze een mannelijke hersencel tegen
en vraagt:"hoe komt het dat er hier niemand is?
"Daarop zegt hij: "kom mee, we zitten meestal allemaal beneden."
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Wij zijn er voor jullie…
Voorzitter: Hubert Vos

0472 79 19 94

Secretaris: Firmin Pieck

0495 18 73 31

Penningmeester:
Bestuursleden: Chris Pierre

016 63 11 43

Ziekenbezoek:
Verantwoordelijke: Paul Maringka

0484 61 77 80

Eric Deschoenmaeker

0478 97 53 65

Claire Champagne

0468 18 90 55

016 35 62 23

Ankerleden: Koffielokaal, feestorganisatie:
Arlette Heusdens

0475 49 09 71

Monique Gentens

0477 31 97 79

Monique Hubin

016 76 71 49

Annie Nijs

0474 85 47 40

Samenspraak:

Firmin Pieck

016 63 13 80

0495 18 73 31

Roger Smolders 0496 94 74 49
Koffielokaal St.-Rafaël Leuven

016 33 23 25

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
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