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Woordje van ons bestuur
Beste vrienden, lotgenoten,
Wat hebben we een zomer gehad: lang, warm, droog…. Misschien niet goed voor
onze tuin, maar we hebben een mooie tijd
gehad om met familie en eventueel
kleinkinderen door te brengen.
Maar nu met het Allerheiligenweer moeten we
weer een warme trui aantrekken. De
herfstbladeren vallen snel en de eerste sneeuw
is gevallen. Het kan dus snel veranderen…
En na jaren gepraat over verhuizen, zal het nu eindelijk gebeuren. Einde 2018 zal
NKO verhuizen. De raadpleging zal gebeuren op de 2e verdieping van ‘POORT2’,
in het nieuwe gebouw boven op de vroegere vijver naast de hoofdingang.
Ook ons koffielokaal gaat mee. Eindelijk zullen we U in een frissere omgeving
kunnen ontvangen dichtbij de raadpleging. Zoals bij elke verhuis zullen we onze
draai nog moeten vinden, maar een verbetering wordt ge ook snel gewoon.
Binnen het bestuur hebben we ook weer het programma voor volgend jaar
besproken. We doen er alles aan om jullie in contact met mekaar te brengen om
zo heel wat informatie uit te wisselen. En dat in een aangenaam kader waar we
ook wat kunnen van opsteken.
We wensen ook nog een beroep te doen op jullie! Wanneer U geïnteresseerd
bent om onze ploeg te versterken en om bv. mee zieken te bezoeken geeft dan
gerust een seintje. Onze contacten vindt ge achteraan dit boekje.
Vele groeten en tot op een volgende activiteit!

Pieter: 'Hoe gaat het met jou?' Jan: 'Prima. Ik verkoop tegenwoordig meubels.'
Pieter: 'En verdien je daar genoeg mee?' Jan: 'Dat wel, alleen wordt mijn huis
steeds leger!'
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Noteer alvast onze verdere activiteiten!
 Zaterdag 8 december 2018: Kerstfeest in Horst
 Half februari 2019: infonamiddag, details volgen later
 Zaterdag 6 april 2019: Lentefeest

 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.
Elke 1e en 3e vrijdag zal T-Stoma aanwezig zijn in het koffielokaal. U kan er met
alle vragen terecht betreffende hun producten.
Meer info over deze activiteiten volgt… Lees onze volgende edities!

NKO verhuist
De consultaties neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie vinden vanaf 17
december plaats in het nieuwe ambulant centrum op campus Gasthuisberg.
Hebt u een afspraak gekregen voor een consultatie op 17
december of later en staat op uw bevestigingsbrief als
locatie campus Sint-Rafaël? U ontvangt in de loop van het
najaar een correctiebrief met de juiste locatie.
De meest recente bevestigingsbrief van uw afspraak staat
ook online. Bekijk de brief via de website mynexuzhealth.be of via de app
mynexuzhealth (alleen Android). U bereikt het centrum via de centrale ontvangsthal
van campus Gasthuisberg.
Het is zeker de bedoeling dat alle bestellingen en leveringen blijven werken zoals
vandaag.
Ook ons koffielokaal verhuist mee.
U kan ons vanaf 2019 vinden tegenover de raadpleging NKO, naast de
wachtruimtes. Meer gegevens volgen later.
Lieve wil uit de trein stappen, maar laat een pakje liggen. Een man houdt haar tegen en
wijst naar het pakje. 'Laat maar liggen', zegt Lieve. 'Het is het middageten van mijn man.
Hij werkt bij de afdeling Verloren Voorwerpen.'
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Adieu Sint Raf
wie zou een traantje laten
om Sint-Raf te moeten verlaten?
wie gaat dat slordige Cuythoekje
met al zijn fietsen missen?
wie de trap nog op kon gaan
mocht al voelen mindere te zijn
de zwakke en boven binnen
afscheid van vriendelijk licht
afscheid van aangename lucht en
‘welkom’ in
vaak overdrukke wachtlokalen
om elkaars lasten te achterhalen
gedurende het lijden
aan lange wachttijden
‘welkom’ waar ook de doven
bij naam werden genoemd
wanneer het hun beurt zou zijn
(tot er schermen verschenen
omdat NKO maar niet verhuizen
kon)

‘welkom’ in de stalling dan
(of cel of hok of kot)
en dan maar hopen op beter nieuws
of ‘tot nooit meer’
of ‘tot op een betere plek’

adieu Sint Raf wij wensen
uw personeel en ons
een betere werkplek toe

wat de patiënt best meeneemt nu
is parking in de buurt
want ook Gasthuisberg kan
beter genezen dan voorzien
al blijf ik hopen
hoe langer hoe meer
dat ik er moet zijn
hoe langer hoe minder

Paul D’havé

Een man op het strand maakt zich erg boos en vraagt aan de dame die twee meter verder
zit: 'Is dat uw zoontje dat zand in mijn hoed heeft geschept?' 'Nee meneer, dat is mijn
neefje. Mijn zoontje is dat jongetje dat water in uw schoenen aan het gieten is.'
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LIDGELD 2019
Het jaareinde komt in een ijltempo weer naderbij…
Mogen we bij deze U ook herinneren aan het lidgeld voor onze zelfhulpgroep en
vragen om 20 EUR te storten op onze zichtrekening vóór einde 2018.
In bijlage vindt ge hiervoor een overschrijvingsformulier.
Mededeling: lidgeld 2019 – Naam van het lid
Voor dit lidgeld bieden wij U:
U bent elke vrijdagvoormiddag welkom in ons koffielokaal waar U tijdens een tas
koffie kunt van ideeën wisselen met andere lotgenoten.
Wij bieden U daar tevens materiaal ter verzorging aan kostprijs.
Tevens ontvangt U van ons 4x per jaar het tijdschrift ‘SAMENSPRAAK’ dat bezorgt U
zoveel mogelijk nuttige informatie en contactpunten.
Wij organiseren volgend jaar weer 2 infonamiddagen, en 2 feesten met de
bedoeling om mekaar te ontmoeten en ook om nuttige info te verspreiden.
Dit jaar zullen we ook een daguitstap organiseren….
Voor het volledige programma verwijzen we U naar de volgende nummers van
‘SAMENSPRAAK’.
En als belangrijkste taak bezoeken we onze patiënten vlak voor of na de operatie.
We geven heel wat informatie over de operatie en het herstel.
Onze boodschap is dat er een leven is met voldoende comfort en dat men na
verloop van tijd terug zal kunnen spreken.
OPROEP:
We doen hierbij graag een oproep naar gelaryngectomeerden-vrijwilligers.
Wanneer U bereid bent om ons bestuur te versterken en om mee de activiteiten te
organiseren geef dan gerust een seintje.
Wenst U mee te werken aan het patiëntenbezoek dan geven we U graag uitleg
hierover.
U vindt de nodige contactgegevens achteraan dit boekje en op onze website.

Twee heren zijn in gesprek op een bankje in het park. 'Mijn huis hangt vol prachtige
schilderijen', zegt de ene heer tegen de andere. 'O ja? Uit welke periode?' 'Uit de
periode dat ik nog geld had!'
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Marcel Vranckx wordt 93!
Marcel is ons oudste lid en een trouwe lotgenoot. Hij en zijn familie zijn steeds van
de partij op onze activiteiten.
Marcel werd 9 jaar geleden geopereerd op 84-jarige leeftijd. En nu met 93 jaar is hij
nog steeds heel actief.
We krijgen in de zelfhulpgroep regelmatig de vraag of
men nog een toekomst heeft na de operatie en dan
vooral wanneer men de 80 voorbij is.
Marcel is echt wel een toonbeeld dat er leven met het
nodige comfort mogelijk blijft.
Hij onderhoudt nog dagelijks de machines van zijn
loonwerkersbedrijf dat de zoon verder zet.
En hij heeft nog een grote tuin waar hij vele groenten
kweekt voor de hele familie.
Marcel gaat nog steeds mee jagen wat altijd al zijn grote passie was.
Zo zien we dat er nog veel mogelijk is na zo’n ingrijpende operatie. We mogen
nooit de moed laten zakken en we moeten vooral veel naar buiten blijven komen.

Warmathon 2018
Ook dit jaar kan iedereen lopen, stappen of joggen op de
Warmathon van De Warmste Week. Van dinsdag 18 december
tot en met zondag 23 december strijkt de Warmathon elke dag
neer in een andere stad. En er is meer! Elke deelnemer kiest
voortaan zelf voor welk goed doel hij loopt en steunt hiermee
rechtstreeks zijn zelfgekozen goed doel.
Wij supporteren voor de Warmathon in Leuven op woensdag 19 december.
Doet U ook mee?
Info over de warmste week op: dewarmsteweek.stubru.be

Moeder: 'Waar is je rapport, Jeroen?' Jeroen: 'Ik heb het uitgeleend aan Peter. Ik krijg
het vanmiddag terug.' Moeder: 'Waarom?' Jeroen: 'Hij wilde zijn vader eens goed laten
schrikken!'
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Verslag van de infonamiddag op 2 oktober 2018
‘De lange Tocht’ door Prof. dr. Johan Swinnen.
Professor dr. Johan Swinnen is een wereldauthoriteit in de oncologie, het
kankeronderzoek..
Toen zijn eigen zoon getroffen werd door en
genas van een hersentumor, werd hijzelf van
heel dichtbij geconfronteerd met de ziekte.
Meer dan ooit ziet hij het als zijn roeping om het
kankerbeest te verslaan.
In de presentatie vernemen we dat kanker zo
oud is als de mens. Men vindt voldoende sporen
terug in de oudheid. Behandeling was niet mogelijk. Het is pas in de 18 e eeuw
wanneer de microscoop meer gebruikt wordt dat de echte oorzaak gekend wordt
en dat ook therapieën ontstaan.
We kennen vandaag de chemotherapie, de
bestraling. Ook immuuntherapie kent
successen. Men is ook bezig met
protontherapie en moleculaire
doelwittherapie.
Vele nieuwe behandelingen zijn in ontwikkeling.
Hij is optimistisch: ‘Ooit wordt kanker een
chronische ziekte waaraan je niet meer
doodgaat’. Maar eer het zover is, moeten we nog een lange tocht gaan.
Plots kwam kanker ook zeer dichtbij. Tijdens een vakantie in Spanje werd plots
vastgesteld dat zoon Pieter een hersentumor had die reeds op 50 plaatsen
uitgezaaid was. Een zeer zware behandeling was nodig.
En toen beloofde hij van iets heel zots te doen wanneer zoon Pieter het na 5 jaar
zou halen. Het werd een looptocht van Leuven naar Compostella in 33 dagen. Dat
betekent 2 marathons per dag in de periode van augustus/september 2017.
We krijgen ook een heel verhaal met foto’s en film over de voorbereiding, de ups en
downs, en de uiteindelijke aankomst in Compostella.
Ondertussen zien we ook Pieter die traag maar zeker revalideert en ook zijn eerste
looppassen terug kan zetten.
Er was eens een ooievaar met een witte doek in zijn bek. In die doek hing een oude man
van 90 jaar met een luier aan. De man zei geïrriteerd tot de ooievaar: 'Geef nu na al die
jaren eens toe dat je verdwaald bent!'
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Johan droeg ook de hele tijd een rugzak met
brieven van lotgenoten, die als Post voor
Compostella moesten besteld worden.
Het was een heel emotioneel verhaal met een
zeer sterke positieve boodschap. ‘Wie echt wil,
kan veel bereiken’.
Alle aanwezigen waren sterk onder de indruk van dit emotioneel en positief verhaal.
Er zijn 2 boeken beschikbaar waarin het hele verhaal verteld wordt.
‘De Lange Tocht’ en ‘Post voor Compostella’
De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar het kankeronderzoek.
Ze zijn te koop in de bekende boekhandels. Maar we zullen ook een aantal
exemplaren te koop aanbieden in ons koffielokaal en bij volgende activiteiten.

Uitnodiging Kerstfeest
Na het succes van het vorige Kerstfeest in Horst gaan
we dit nogmaals overdoen!
Daarom nodigen we U hierbij officieel uit op ons
kerstfeest
van zaterdag 8 december 2018 om 13u.
Dit gaat door in :
In de Orangerie van het kasteel van Horst (het
wagenhuis)
Horstdreef 28, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek )
Wat hebben we te bieden?
We starten met een aperitief: Cava, Horstbier of fruitsap vergezeld met
hapjes.
Daarna volgt een koud buffet met een assortiment van koude vissoorten en
koude vleessoorten, een saladebar en koude sausjes.
We vervolgen met een wintersoepje.
En dan is er het warm buffet met 2 warme visbereidingen en 2 warme
vleesbereidingen, alles begeleid met diverse aardappelbereidingen.

De juf zegt: “De leeuw is de koning van de dieren. Hij vreest maar één enkel ander dier.
En dat is …?” Een jongetje steekt zijn vinger op en zegt: “De leeuwin, juffrouw."
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We sluiten af met een dessertenbuffet bestaande uit pannenkoeken,
chocoladesaus, ijs, taarten, chocomousse,….
Noteer dat de drank (witte en rode wijn, waters, …) inbegrepen is van 13u tot
17u.
Wij bieden U dit aan voor de (stunt)prijs van 30 EUR per persoon voor onze
leden en hun partner.
Niet-leden betalen 47,50 EUR.
Mag ik vragen om dit bedrag te storten op onze
rekening:
BE71 4286 3064 9169, met vermelding:
Kerstfeest VGL - uw naam - aantal personen.
En dit vóór 25.11.2018
Uw betaling geldt als
inschrijving.
Noteer dat we ook nu voor een muzikale omlijsting zorgen! Alex Vuerinckx is
zanger, bespeelt verschillende instrumenten en brengt verschillende genres.
We beloven om rustig te starten zodat iedereen wat kan bijpraten. Maar naar
het einde toe zal hij zich volledig ‘smijten’. Dansschoenen zijn aanbevolen.
En wie weet komt dit jaar ook de kerstman langs….

Getuigenis van een lotgenoot.
Rob Van Meurs is lotgenoot sinds 2001.
Wat waren de 1e symptomen die uiteindelijk resulteerden in laryngectomie?
We waren in het jaar 2000 begin maart naar België verhuisd. Verandering van werk
was hierbij de grondrede. We hadden een restaurant bij een camping in Eksel
gepacht. De naastgelegen woning vroeg om veel opknapwerk. We hadden dit werk
net voor de Paasdagen in orde. We konden ons volledig richten op het uitbaten van
het restaurant bij de opening van het seizoen met de Paasdagen.
Het seizoen verliep buiten verwachting succesvol. Het seizoen liep door t/m
Allerheiligen/ Allerzielen
Een dief is van plan in te breken in een huis. Op de voordeur ziet hij een bordje met de
woorden "Opgepast,gevaarlijke papegaai". De dief haalt lachend zijn schouders op. Wie is
er nu bang voor een papegaai?! Op het ogenblik dat hij de deur openbreekt en naar binnen
wil stappen, hoort hij de papegaai roepen: "Ten aanval, Brutus!"
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Vanaf eind december begon ik hees te praten. Mijn
partner Alfred en mijn dochters en andere nabije
familieleden en vrienden waren er wel bezorgd over.
Maar ik gaf aan dat het door de stress vanwege de
verhuizing, het drukke seizoen en het wennen aan de
regels van een ander land zou liggen. Het hield maar aan
en ik liep maar door.
Mijn jongste dochter kwam in mei een weekend logeren
en zei: “ Ga toch eens naar de huisarts. Het is vast een
poliep op de stembanden. Dat is een ingreep van niets en dan ben je er vanaf!”
De huisarts vertrouwde het niet en die stuurde mij door naar de NKO -arts.
Hij vertrouwde het ook niet en nam een biopsie. Twee dagen later kwam de uitslag
en het bleek een tumor op de stembanden.
Hij verwees mij naar Leuven en eind juni werd ik geopereerd.
Ik had eigenlijk al te lang doorgelopen en er moest snel ingegrepen worden.
Waren er meerdere onderzoeken, was het meteen duidelijk of heeft dat lang
aangesleept? Lange periode van onzekerheid?
Professor Delaere deed de nodige onderzoeken en de ingreep werd snel gepland en
is 21 juni in 2001 uitgevoerd.
Omdat het allemaal in eigenlijk zo’n korte tijdspanne passeerde is het in feite in een
roesje gepasseerd. Voor de operatie sprak je in het koffielokaal lotgenoten en gaf je
moed dat er hoop was na de operatie.
De begeleiding vanuit het medisch team en de zelfhulpgroep Leuven heeft mij en de
direct betrokkenen geweldig geholpen.
Hoe verliep de ingreep?
De ingreep werd gedaan in Gasthuisberg. De operatie duurde ruim 5 uren.
Omdat het eigenlijk al te ver heen was zijn de bestralingen na de operatie gedaan.
De operatie was dus in onbestraald gebied en dat zou dan weer een voordeel zijn.
Toen ik wakker werd uit de coma en mijzelf in de spiegel zag schrok ik heel erg want
mijn nek was ontzettend opgezet en 2x zo dik. De verpleging stelde mij gerust dat
zich dat snel zou herstellen en dat gebeurde ook. De totale opname heeft 12 dagen
geduurd. In het ziekenhuis met hulp van de logopediste al de eerste woorden
gesproken.
Een koppel maakt bijna elke dag ruzie. De vrouw belt haar moeder en zegt: "We hebben
weer ruzie gemaakt, ik kom bij jou wonen." "Nee schat, hij moet boeten voor zijn fouten.
Ik kom bij jou wonen
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Een schok was het gesprek met de sociaal assistent. Daar kwam in tot uiting dat
weer aan het werk gaan voorlopig niet aan de orde zou zijn en dat het nog maar de
vraag was of dat ooit nog echt zou lukken.
Is er een lange revalidatie gevolgd?
De revalidatie heeft een circa een half jaar in beslag genomen. In een straal van 500
meter vanaf onze woning woonden nog 2 gelaryngectomeerden. Met 1 van de 2
had ik al snel veel contact. Het was een Belg die in Nijmegen in Nederland was
geopereerd. Hij was lid van de patiëntenvereniging in Nederland. Zij vroegen of wij
bij de bijeenkomsten de lunch wilden verzorgen in de vorm van een koud buffet.
Zo zijn wij lid geworden van zowel de vereniging in België als in Nederland.
Wij hebben wel snel weer ‘het normale leven’ weer opgevat. Ik kwam geloof ik op
dinsdag thuis en op zaterdag zaten wij al op een terrasje in het centrum van
Turnhout.
Wat was de invloed op uw familiesituatie?
Deze ziekte heb je nooit alleen. Je trekt je partner mee in alle gevolgen.
De familie was erg geschokt. Juist 4 jaar ervoor was mijn oudste broer aan
darmkanker overleden. Mijn moeder was ooit al aan slokdarmkanker overleden.
Het kwam dus ook voor dat ik familieleden moest opbeuren dat het echt wel goed
zou komen in plaats van andersom.
Eėn van mijn dochters kon er in het begin moeilijk mee omgaan. Dat heeft zich
redelijk snel opgelost gelukkig. Meer mensen in de omgeving konden confrontatie
niet aan. Je bent dus ook het contact met een aantal relaties verloren. Gelukkig
hebben veel voor ons belangrijke mensen wel fijn en goed gereageerd.
Hoe leden uw beroepsactiviteiten eronder?
We konden de exploitatie van het restaurant bij de camping niet voortzetten. Dat
was een te zware werksituatie. Mijn partner Alfred kon bij de uitzendbaan in vaste
dienst komen. Zelf heb ik met hulp van de Vlaamse Liga voor kanker geprobeerd
weer te solliciteren. Maar het resultaat was toch steeds een negatief antwoord.
Na anderhalf jaar was er sprake van een recidive middels een uitzaaiing naar de
longen. Met 43 bestralingen en 5 chemokuren heeft men de tumor in het Jessa
ziekenhuis in Hasselt kunnen bestrijden. In feite ben ik dus 2x door het oog van de
naald gekropen. Na een jaar heb ik de kans op een baan opgegeven en me op
"Ik ben zowel blij als bedroefd", zegt Jan. "Waarom ben je bedroefd?" vraagt zijn
vriend. "Omdat mijn nieuwe auto gestolen is." "En toch ben je ook blij?" "Ja, mijn
schoonmoeder zat er nog in."
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vrijwilligerswerk gericht. Dan heb je niet te maken met psychologische testen en
allerlei ingewikkelde gesprekken. Je kan dan direct aan de slag!
Hoe actief zijt ge nu nog bezig?
Drie verschillende vrijwilligersbanen vullen voor een groot gedeelte de week. Er was
nog een vierde invulling, maar dat is sinds drie jaar vervallen.
De eerste baan is het geven van voorlichting op diverse scholen met een
verpleegkundigenopleiding. Zo’n 40 tot 50 x per jaar vertellen we in 2 lesuren over
hoe en wat te doen bij patiënten met een trachestoma. Ook voor groepen van de
EHBO (Eerste Hulp) is een voorlichting over het beademen van een trachestoma.
De tweede baan is het regelen van het vervoer voor de mutualiteit. Leden die naar
een arts of ziekenhuis voor raadpleging of behandeling moeten en die niet zelf
kunnen of mogen rijden. De organisatie regelt dit vervoer onder de naam Solmobiel.
De derde activiteit is het schrijven van interviews voor het Hoofd Hals Magazine
van de Nederlandse patiënten vereniging. Daarnaast ook nog tot drie jaar geleden
een bestuursfunctie gehad bij de Nederlandse zustervereniging. Alles bij elkaar
geeft het 3 tot 4 dagen werk per week. Zo lang het lichamelijk vol te houden is wil ik
er graag mee doorgaan. Februari volgend jaar word ik 70 jaar.
Wat was de rol van de zelfhulpgroep, en hoe ziet ge dat in de toekomst?
De rol van de zelfhulpgroep was en is bijzonder
goed. Voor de operatie had je al een gesprek in
de koffiekamer. Dit gaf je een gevoel dat er na de
operatie een goed leven weer mogelijk is. Na de
operatie kwamen twee leden op bezoek in het
ziekenhuis. Dit gaf een bijzondere band. Er is ook
gewezen op de mogelijkheid om met de
zelfhulpgroep Hasselt contact te zoeken. Maar
door de bijzondere band die ontstond omdat bij de controles je in de koffiekamer
op de oproep kon wachten, maakten dat ik bij de zelfhulpgroep Leuven lid ben
geworden en gebleven. Hubert Vos is nu de derde voorzitter waar ik mee te maken
heb. Hij is zeker de meest vrolijke en onderhoudt een warme band met de leden.
In het gezin van Jantje is een tweeling geboren. 'Vraag de meester of je een dagje vrijaf
kunt krijgen', zegt vader trots tegen Jantje. Jantje komt vrolijik thuis en zegt: 'Ik heb
een dag vrijaf gekregen.' 'En wat zei de meester van onze tweeling?' vraagt vader. 'Ik
heb het maar over één baby gehad', antwoordt Jantje, 'de andere hou ik voor volgende
week!'
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Op zaterdag 4 mei 2019 gaat de volgende Infodag door voor gelaryngectomeerden
en familie.
Dit gaat door in het vormingscentrum ‘Ghislain’ te Gent. Het is een organisatie van
de nationale liga van gelaryngectomeerden.
We leggen gratis bussen in vanuit de provincies. Het gedetailleerd programma volgt
eerstdaags. Hou in alle geval deze datum vrij!

Klare taal: smombie
Tenzij u er zelf een bent, ziet u op straat steeds meer smombies. Dat zijn mensen
die tijdens het wandelen of fietsen druk met hun smartphone in de weer zijn.
Daarbij wijken ze weleens van hun lijn af, gaan ze plots vertragen en hebben ze in
het algemeen minder oog voor de omgeving en de andere weggebruikers. Dat kan
natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden.
Verschillende landen voerden daarom reeds een
nieuw verkeersbord in.
Het woord smombie is een samensmelting
van smartphone en zombie.
Twee hondjes komen voor het eerst in een stad en zien daar langs de straten allemaal
parkeermeterpaaltjes. "Ongelooflijk," zegt de ene hond tegen de andere, "hier moet je
zelfs betalen om te mogen plassen!"
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Patiënt met zeldzame beenmergkanker behandeld met eigen
genetisch gewijzigde afweercellen
Gelezen in Plus-magazine
UZ Leuven behandelde vorige week voor het eerst een kankerpatiënt met een
gloednieuwe vorm van immuuntherapie. De behandeling gebruikt afweercellen van
de patiënt zelf, die genetisch gemodificeerd worden om de kankercel te herkennen
en aan te vallen.
De behandeling met CAR-T-cellen is een volledig
nieuwe vorm van kankerbehandeling, die
gebruikmaakt van het immuunsysteem van de
patiënt.
CAR-T-cellen zijn genetisch gemodificeerde
afweercellen die zich specifiek op kankercellen
richten. De afweercellen zijn van de patiënt zelf,
maar in geavanceerde Amerikaanse laboratoria
wordt er een extra stukje DNA aan toegevoegd. Daardoor kunnen de cellen de
kanker herkennen en aanvallen. En met succes.
"Een meerderheid van de patiënten reageert goed op de behandeling en dat terwijl
geen enkele andere behandeling meer werkt voor hen", zegt prof. dr. Michel
Delforge, hematoloog in UZ Leuven en verantwoordelijke voor de huidige studie.

Immuuntherapie
In de huidige kankerbehandelingen speelt immuuntherapie al geruime tijd een
belangrijke rol. De CAR-T-behandeling heeft een aantal voordelen ten opzichte van
andere vormen van immuuntherapie. Zo maakt de therapie gebruik van de eigen
cellen van de patiënt. Daardoor moet er geen geschikte donor gevonden worden en
worden de cellen niet afgestoten. Er bestaan ook medicijnen voor immuuntherapie,
maar die werken niet bij alle patiënten en hun effect is vaak tijdelijk.

Enkele vriendinnen bespreken tijdens de koffieklets hun liefdesleven. Zegt de ene vrouw:
"Mijn man en ik vrijen olympisch." "Zo zo," zegt een vriendin, "is dat dan met allerlei
spannende standjes?" Zegt de eerste vrouw: "Wel nee, het gebeurt gewoon maar één
keer in de vier jaar."
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08/09/2017 (geschreven in GHB eenheid 450)
eenheid 450, kamer 15/2 (bed aan venster – ik lig in bed)
en avond.
al stilaan niet lang klaar,
en winderig buiten en af en toe
door spleten tussen de gordijnen
een rood knipperlicht
onregelmatig
van rechts naar links
van links naar rechts
weer weg
kan dus geen landend vliegtuig zijn

de ochtend brengt klaarte
is van hijskraan-met-arm-naar-de-wind die
wit knipperlicht geeft vanop arm die nu
gecommandeerd wordt
maar eenmaal donker weer zwaait
de wind gehoorzaam en
mij zo groetend
rood knipperlicht en ik
we hebben vriendschap gesloten
tot ieder zo
zijn eigen weg ging,
weer weg ging
Paul D’havé

Mevrouw Van Huffel bespioneert de buren: 'Onze nieuwe buren moeten wel erg veel van
elkaar houden,' zegt ze tegen haar man, 'Telkens als hij weggaat, omhelst hij zijn vrouw
en daarna wuif hij nog eens. Ik vraag me af waarom jij dat nooit doet.' 'Wat zegt je nu,
lieverd?' antwoordt meneer Van Huffel verbaasd, 'ik ken de buurvrouw nauwelijks!'
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Atos biedt een nieuwe electrolarynx aan met nieuwe opties.
De Nederlandse vertaling volgt later. Meer info bij Luc Hombroek,
vertegenwoordiger van ATOS.
Jantje, het zoontje van een treinconducteur, komt thuis van zijn eerste schooldag.
“Rotschool!”, snauwt hij. “Wat is er toch aan de hand?”, vraagt zijn moeder bezorgd. “Ik
ga nooit meer naar die school," antwoordt het ventje, "er klopt niets van!" en hij vervolgt
"op de deur staat 'Eerste Klas', maar het zijn gewoon maar houten banken!”
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Nederland duwt de sigaret helemaal uit:
deze nieuwe maatregels moeten rokers
afschrikken
De prijs van een pakje sigaretten gaat in Nederland
naar 10 euro. Tegelijk mag in én rond ziekenhuizen,
horecazaken, overheidsgebouwen, school-, speel- en
sportterreinen geen sigaret meer worden opgestoken, ook niet in rookruimtes. Het
doel: een volledig rookvrije generatie.
De roker wordt definitief een paria in Nederland. Dat blijkt uit een ontwerpakkoord
dat staatssecretaris voor Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) afgesproken
heeft met gezondheidsorganisaties en andere belanghebbenden – maar (nog) niet
met de tabaksindustrie.
Er zal dus nog fors over de verregaande plannen worden gebakkeleid, onder meer
omdat ook het Nederlandse bedrijfsleven over enkele jaren volledig rookvrij moet
zijn. Rookhokken, of roken op de parking naast het bedrijf, zullen niet meer mogen.
Het verbod geldt meteen voor alle soorten rookwaren: sigaretten en sigaren, esigaretten, shishapennen en (water)pijpen. Ook in de zorg, de horeca, de overheid,
op en om schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen wordt de sigaret taboe.
Over twee jaar moet de verpakking van rookwaren neutraal zijn, een jaar later is
alle reclame verboden en mogen sigaretten niet langer zichtbaar in de winkel liggen.
Maar het belangrijkste afschrikmiddel dat de staatssecretaris wil inzetten, is de
prijs. Voor een pakje gewone filtersigaretten betaal je in Nederland nu iets minder
dan 7 euro, ietwat te vergelijken met de prijs in België. Dat wordt over enkele jaren
meer dan 10 euro. De geleidelijke stijging moet volgend jaar al beginnen.
25 euro voor pakje
Opgepast: met 10 euro is de Nederlandse roker nog altijd véél goedkoper af dan zijn
Australische tegenhanger, die nu al bijna 20 euro neertelt voor een pakje. Bedoeling
is overigens dat daar binnenkort op te trekken naar 25 euro. Het op één na duurste
land voor de verstokte roker is Australiës ‘buurland’ Nieuw-Zeeland, waar een pakje
meer dan 14 euro kost. Ook in Noorwegen, Ierland en Engeland kost een pakje al
meer dan 10 euro. Daarna komt IJsland met zo’n 9,5 euro.
Men zegt wel eens dat ik jaloers op Marco Borsato ben, maar je zal mij de waarheid nooit
horen playbacken, hoor
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De Nederlandse staatssecretaris wil uiterlijk in 2040 een ‘rookvrije’
generatie met kinderen die nog nooit
in aanraking zijn gekomen met roken.
De ambitie maakt deel uit van een
Nationaal Preventieakkoord, dat
behalve rookgedrag ook alcoholgebruik en overgewicht wil aanpakken.

De Huwelijksnacht
Hij: Eindelijk, hier heb ik zo lang op gewacht!
Zij: Wil je dat ik ooit wegga?
Hij: NEE, Ik durf er niet eens aan te denken…
Zij: Hou je van me?
Hij: Natuurlijk, Heel veel!
Zij: Heb je me ooit bedrogen?
Hij: NEE, Waarom vraag je me dat?
Zij: Wil je met me vrijen?
Hij: Elke keer als ik de kans krijg
Zij: Zul je me ooit slaan?
Hij: Ben je gek? Zo iemand ben ik niet
Zij: Kan ik je vertrouwen?
Hij: Ja lieverd…
Zij: Lieve schat!
Na 25 jaar lees je dit gewoon van onder naar boven…
*****

Zit een man met zijn benen op de bank in de trein, vraagt de conducteur 'Doe je dat thuis
ook?'. zegt de man 'Knip jij thuis ook de kaartjes!'
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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
www.atosmedical.be

Atos NV

Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren. "Dat is een behoorlijke
ingreep", zegt de dokter. "Heeft u daar uitgebreid met uw vrouw over gesproken?" "Ja
hoor", zegt de man, "ze is het er helemaal mee eens." "En uw kinderen?" vraagt de dokter,
"staan die er ook achter?" "Ja hoor," zegt de man, "die ook. Ze hebben erover gestemd:
17 zijn ervoor en maar 3 zijn tegen.
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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

Frank Meeus

0471 02 75 72

Ziekenbezoek:
Verantwoordelijke: Paul Maringka

0484 61 77 80

Eric Deschoenmaeker

0478 97 53 65

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

Koffielokaal St.-Rafaël Leuven

016 63 13 80

0472 39 62 30

0495 18 73 31

016 33 23 25

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u
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