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Het jongetje van een heel rijk gezin gaat voor het eerst naar school. Zijn moeder drukt hem 
op het hart niet te vertellen hoe rijk ze zijn. Als het jongetje zich op school moet voorstellen, 
zegt hij: "Wij zijn thuis héél arm: de butler is arm, de kok is arm, de bewakers zijn arm en zelf 

de schoonmaaksters zijn heel erg arm!"     2 

Woordje van de Voorzitter 

 

Januari is voorbij en daarmee ook het 

somberste winterdeel. Het ‘klein maandeke’ kan 

bitter koud zijn, maar de dagen zijn reeds 

zichtbaar gelengd. “De dagen lengen met een 

hanenschree, met Maria-Lichtmis is het tot 18 

uur klaar.” 

Op 14 februari vierden de Romeinen al het vruchtbaarheidsfeest ter ere 

van de beschermgodin van de vrouw. En met Valentijn heb ik toch weer 

een goed voornemen gemaakt om, buiten alle commercie om, mijn 

vrouwtje weer graag te zien. Maar ook jullie allen blijf ik graag zien. 

Jullie mogen mij weer verwachten op alle activiteiten en ik hoop om velen 

van jullie daar te ontmoeten! 

 

Op de volgende bladzijde vindt ge al enkele activiteiten voor 2018. 

Noteer alvast de data in uw agenda. 

Tot op een volgende activiteit! 
Hubert 

 
 

 
ook al is grijs maar grijs 

ligt groen gras er maar grijs bij 
en blauwe lucht al even grijs 
spelen kinderen niet buiten 

in zomerjurkenpak 
grijs heeft zijn charme 

maar ge moet er voor zijn 
 

       Pol 
              Wachten op lente 
 



Een meisje loopt een juwelierszaak binnen. Ze wil haar horloge laten repareren. "Hoeveel 
kost het?" vraagt ze. "Slechts een kusje", zegt de man ondeugend.  

"Mooi zo", zegt het meisje, "mijn opa komt zo afrekenen." 3 

Noteer alvast onze verdere aktiviteiten! 
 
 Zaterdag 14 april 2018: Lentefeest 

 

 Donderdag 21 juni 2018: Daguitstap 
 

 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! 

 
 

Verslag van ons kerstfeest op 9 december 2017 

De formule van ons kerstfeest is 

ondertussen al goed vertrouwd.  

We komen samen op de mooie locatie, 

de orangerie van het kasteel van Horst, 

waar ons een warme gezellige zaal 

wacht. 

Onze lotgenoten komen alsmaar vroeger 

toe en hebben afspraken gemaakt om 

met andere lotgenoten hun tafel te 

delen. We voorzien dan ook grote ronde 

tafels zodat iedereen bij zijn 

gezelschap kan plaats nemen. 

 

We zijn met bijna 60 aanwezigen en 

onze muzikale begeleiding was al een 

paar uurtjes aanwezig om  heel zijn apparatuur op te stellen. 



"Caro," zegt de juffrouw, "je moet je gezicht wat beter wassen, ik kan zo zien wat je 
vanochtend hebt gegeten." "Wat dan, juf?" vraagt Caro. "Boterhammen met choco."  

"Fout, dat was gisteren!" zegt Caro.     4 

Alex Vuerinckx (sexy Lexie voor de vrienden) ziet het heel goed zitten 

om ons een hele namiddag te entertainen… 

 

Tijdens het aperitief met hapjes volgen 

de welkomwoordjes van onze voorzitter 

en secretaris en dan kunnen we van 

start. Het zijn weer lekkere uitgebreide 

buffetten. Koude buffetten met 2 vis- 

en 2 vleesgerechten, een wintersoepje, 

en dan 2 warme vis- en 2 

vleesgerechten. Alles begeleid met de nodige seizoen groenten en 

sausjes. 

En drank is à volonté en all-in aanwezig voor de ganse duur tot 17u. 

 

Vanaf de warme gerechten komt stilaan de muziek op de voorgrond… 

Lexie speelt trompet en zingt alle muziekgenres. De dansvloer krijgt 

meer en meer succes. We horen liedjes 

van vroeger en nu, sommige in een 

volledige eigen versie van Lexie. 

En Ria, een begeleidster van een 

lotgenoot, aarzelt niet om haar deel van 

de schlagers te brengen… 

 

En wat verwacht werd, gebeurde ook. De kerstman komt eraan, met zijn 

kerstvrouw. De nodige snoepjes worden ‘rondgegooid’ en na een 

begroeting aan de verschillende feesttafels, haalt hij zijn 

‘boodschappenbrief’ tevoorschijn.  

Het zijn toch wel lofwoorden zeker voor Firmin, onze secretaris, 

penningmeester, organisator van feesten, enz. Een reuze gevulde 

bierkorf illustreert duidelijk de dank voor de geleverde inspanningen en 

dat stimuleert natuurlijk de lust om alles voort te zetten. 



Een echtpaar was 40 jaar getrouwd. Die avond verscheen een engel aan hen en ter 
gelegenheid mochten ze allebei een wens doen. De vrouw wenste een wereldreis te maken. 
En poef! Ze had 2 tickets in haar hand. Toen was de man aan de beurt. Hij wenste dat hij een 

vrouw had die 30 jaar jonger was als hem. En poef! De man was 90!   5 

De kerstman en –vrouw blijven nog 

wat meegaan op de lustige deuntjes 

van onze muzikant.  

 

Ondertussen staat er een uitgebreid 

dessertenbuffet klaar. Iedereen kan 

meerdere keren toetasten… 

En plots is het 17u. De tijd ging veel 

te snel voorbij… Niemand wenst naar huis te gaan.  

Dus gaan we nog een uurtje door. 

De stemming gaat geleidelijk naar een hoogtepunt met polonaises, 

walsjes, enz… 

En rond de klok van 18u gaan we toch 

naar een afscheid toe. Iedereen is 

enthousiast. We leggen Alex al maar 

vast voor een volgend feestje. 

Het wordt moeilijk om onze 

feeststemming volgende keren te 

overtreffen. 

 

Alle foto’s kunt ge vinden op onze website: 

www.gelaryngectomeerden.be 

 
 
Zwemkriebels 

Eric, onze patiëntenbezoeker, test de 

nieuwe techniek uit om als 

gelaryngectomeerde terug te kunnen 

zwemmen. 

 

Wat een snikhete zomer in het 

zuiden  van Frankrijk al niet kan 



Jantje komt thuis en begint te lachen. Zijn vader vraagt: "Waarom lach je nu zo?" Waarop 
Jantje zegt: "Ik moet 500 keer schrijven: 'Ik ben een rund'." Vader: "Wat is daar zo grappig 
aan?" Jantje: "Jij moet het ondertekenen!"  6   

aanrichten. Daar zochten we afkoeling in een zwembad bij 39 graden. 

Terug thuis bleef dit steeds in mijn hersenen prikkelen. Eindelijk heb ik 

dan toch contact opgenomen met onze Nederlandse lotgenoten en van de 

patiëntenvereniging Hoofd - Hals.  

 

Na een mailtje met Mevr. M. Schogt had ik dan een afspraak in het 

zwembad te Amersfoort op 20.01.2018. Daar aangekomen werd ik 

onmiddellijk in de groep opgenomen. Het gaf me de indruk dat we elkaar 

reeds jaren kenden. Eerst kreeg ik uitleg over de werking van de 

hulpmiddelen. Deze werd me verstrekt door M. Rob Burdorf. Daarna 

onder de douche en dan maar het zwembad in.  

 

Daar werd ik al opgewacht door een lotgenoot waar alweer een kleine 

uitleg werd verstrekt en gecontroleerd werd of er lek was. Dan maar aan 

de slag. Van op de kant hield Rob me in het oog en gaf ondertussen ook 

nog wat aanwijzingen. Rustig ademen en 

rustig zwemmen.  

Na een paar maal 20 m. te hebben 

gezwommen vond ik het al welletjes 

voor de eerste maal. 

 

Het hulpstuk in de stoma is kleiner dan 

een normale canule, aangezien daar ook het opblaasbare gedeelte op 

zit. Hierdoor krijgt men de indruk dat je minder lucht binnen krijgt bij 

het ademen. Vandaar dat alles rustig moet gebeuren. Natuurlijk  moet je 

dit dan ook op een rustige manier weder opbouwen. Hetgeen ik ga blijven 

doen. Want elke derde zaterdag van de volgende maanden zal ik present 

zijn op het zwemuurtje. 
 
 

Kijk alvast eens naar het filmpje van de eerste zwemles op onze 

website:   www.gelaryngectomeerden.be 



Rechter tegen supporter: "U blijft er dus bij, dat u de scheidsrechter enkel met tomaten naar 
zijn hoofd gegooid heeft?" Supporter: "Jawel, edelachtbare." Rechter: "Hoe verklaart u dan 
die builen op het hoofd van de scheidsrechter?" Supporter: "Het waren tomaten in blik, 

edelachtbare."        7 

Gesprek met Leen Backaert, hoofdverpleegkundige NKO 
Het stond reeds lang op ons verlanglijstje: een gesprek met Leen Backaert.  

Als hoofdverpleegkundige is ze alom tegenwoordig, maar in de dagelijkse zorg 

hebben we geen direct contact met haar. Toch is zij continu bezig om de zorg 

voor de patiënten optimaal te laten verlopen. 
 
Wist ge al van jongs af aan dat ge in de zorgsector wilde terecht komen? 
Als kind had ik vele interesses, bv. talen interesseerden me sterk. Maar na mijn 
humaniora ben  ik verpleegkunde gaan studeren aan de Karel De Grote Hogeschool 
in Antwerpen. 
 
Welk parcours hebt ge doorlopen? Op 
welke diensten waart ge 
verpleegkundige? 
Na mijn studies in 1981 ben ik 
onmiddellijk gestart als verpleegkundige 
aan UZ Leuven. 
Ik heb dan verschillende jaren  op de 
hospitalisatie afdeling gewerkt van  
Stomatologie-NKO. Dat was toen nog op 
Sint-Rafael gevestigd. 
 
Vanaf wanneer werd ge hoofdverpleegkundige? 
Vanaf 1989 ben ik hoofdverpleegkundige en heb ik op verschillende afdelingen 
gewerkt: hospitalisatie stomatologie – NKO (pijnkliniek), dermatologie – NKO,  en de 
raadpleging MKA (mond-, kaak- aangezicht-chirurgie). 
Half de jaren ’90 verhuisden de hospitalisatiediensten van NKO naar Gasthuisberg. 
Nadien was ik werkzaam op hospitalisatie reumatologie, dermatologie, pijnkliniek , 
ook op stomatologie en maxillo-faciale heelkunde (ziekten en traumaletsels van de 
mondholte en het aangezicht) 
 
Na vele jaren hoofdverpleegkundige zijt ge nu verantwoordelijk voor meerdere 
afdelingen? 
Na de functie van hoofdverpleegkundige op de hospitalisatie afdelingen, vervolgens 
tijdelijk in de polikliniek MKA,  ben ik nu verantwoordelijk voor de hospitalisatie 



Rechter: 'Waarom heb je die ring niet naar het bureel "verloren voorwerpen" gebracht?' 

Beklaagde: 'Er stond op "Voor eeuwig de uwe" ...'     8 

afdeling E450 (NKO – MKA - Dermatologie) in Gasthuisberg  en de raadpleging NKO  
in Sint-Rafael. 
 
Wat houdt uw job allemaal in?  
Het belangrijkste is dat de kwaliteit van de zorg voortdurend gemeten en 
geoptimaliseerd wordt. 
Dat gebeurt door observatie van de eigen werking en de werking van de afdeling, 
door deel  te nemen aan activiteiten  voor kwaliteitsverbetering vanuit het 
ziekenhuis. 
We krijgen informatie vanuit 
- Getuigenissen van patiënten 
- Parameters uit de patiëntendossiers 
- De samenwerking met het multidisciplinair team 
- De samenwerking met andere disciplines, zoals logopedie, dieetafdeling, dienst 

patiëntenbegeleiding 
Om dit te realiseren moeten we kunnen rekenen op een professioneel team, 
waarbij ik verantwoordelijk ben voor de verpleegkundigen . 
 
Als 2e prioriteit ben ik coach van onze medewerkers.  
Zorgen voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
Zorgen dat in team samen gewerkt wordt door te coachen, bij te sturen, te 
evalueren en te delegeren. 
Ook wordt er een open leerklimaat gestimuleerd en bewaakt. 
 
En natuurlijk moet ik zorgen dat onze beschikbare middelen verantwoord ingezet 
worden.  
Dat gaat over in- en uitstroom van patiënten, beschikbare bedden, de inplanning 
van al het personeel, het bestellen van de nodige materialen. Op die manier worden 
ook onze kosten onder controle gehouden. 
Wij moeten ook goed samenwerken met andere ondersteunende diensten, zoals de 
technische diensten, de ziekenhuis apotheek, de hoteldienst.  
Dus een verantwoorde zorg verzekeren met de middelen die voorhanden zijn. 
 
Hebt ge veel contact met de patiënten? 
De zorgverlening vertrekt vanuit de individuele patiënt.  
Het patiënten contact is voor mij de allereerste en belangrijkste bron van inspiratie 
in functie van de  kwaliteit van de  zorgverlening op onze afdeling  



Twee jongetjes staan voor Sinterklaas en kijken hem verlegen aan. 'Ik zou graag 'n trein 
hebben', zegt de eerste. 'En ik 'n Tampax!' flapt de tweede eruit. Sinterklaas fronst zijn 
wenkbrauwen. 'Waarom?' vraagt hij streng. 'Ja,' zegt het ventje onschuldig, 'ik heb gezien op 
tv dat je daar alles mee kan doen: zwemmen, paardrijden, tennissen ...'             9   

Het contact met de patiënt  zowel op raadpleging  als in hospitalisatie leert me zeer 
veel . 
 
De medische wereld evolueert snel. Hoe slaagt ge erin om dat bij te houden? 
Hier in ons universitair ziekenhuis zijn professoren steeds op zoek naar optimalisatie 
en vernieuwing. Ook voor mij is dat levenslang leren… 

Ook binnen ons departement verpleging is een team bezig 
met wetenschappelijk onderzoek, follow-up evidence 
based werken. (Evidence-based practice (EBP) is het 
uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar 
op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best 
beschikbare informatie over doelmatigheid en 
doeltreffendheid) 
 
Zijn er veel stressmomenten? 
Wie heeft er vandaag geen stress? Door te zorgen dat je 
kan ontstressen voorkomt men ook routine en sleur… 

Als hoofdverpleegkundige zijn de onregelmatige diensten eerder  beperkt. 
 
Hoe ziet ge uw toekomst in het ziekenhuis? 
We moeten openstaan voor vernieuwingen en we moeten verder de zorgprocessen 
optimaliseren in overleg met het interdisciplinair team. 
Vb. Er is een eerste stap gezet om de dienst NKO van UZ Leuven te profileren als 
referentie centrum voor oncologie in het  hoofd-hals gebied door  aanstelling van 
een verpleegkundig specialist oncologie.  
Inge Demandt zal deeltijds deze functie opnemen als verpleegkundig specialist 
vanaf april 2018. 

 
Hebt ge nog een boodschap voor de zelfhulpgroep? 
Het Pre- operatief gesprek en het bezoek aan lotgenoten is van onschatbare 
waarde voor patiënt en familie. Het contact met ervaringsdeskundigen is een 
belangrijke hefboom om als patiënt je revalidatie proces  zelf in de  hand te nemen.  
 
De gemeenschappelijke evenementen geven een gevoel van verbondenheid. Niet 
alleen om informatie uit te wisselen, maar een groep bereikt meestal meer dan een 
individu.



"Als een rommelig bureau het teken is van een rommelig brein, wat moeten we dan denken 

van een leeg bureau? " (Albert Einstein).     10 

Het creëert de mogelijkheid om te onderhandelen met de overheid, de mutualiteit 
en de firma’s die materialen ontwikkelen  voor de zorg. 
 
Wij danken Leen Backaert voor de tijd die ze wilde vrijmaken voor ons gesprek. 
Ons vertrouwen is enorm versterkt omdat we weten dat de zorg van onze 
lotgenoten in goede handen is. 

 
 

DANKJEWELDOENER 
Campagne 2016-2017: 28.360.855 
euro! 
 

Op 21.1.2018 maakte Kom op tegen Kanker de 
opbrengst bekend van de campagne 2016-2017: 
een netto-recordopbrengst van 28.360.855 
euro. 

Nooit eerder haalde de organisatie in twee jaar tijd meer geld op. 
De bekendmaking vond plaats tijdens de Dankdag voor actievoerders en 
vrijwilligers. 1300 mensen zakten daarvoor af naar Antwerpen. 
De netto-opbrengst is maar liefst 20 % meer dan de som die werd ingezameld in de 
periode 2014-2015, toen 23.606.622 euro. Ook dat was een recordopbrengst. Sinds 
het begin van Kom op tegen Kanker is het bedrag altijd in stijgende lijn gegaan. 

Frank Deboosere, campagneleider bij Kom op tegen Kanker, reageert verheugd: 
‘Ongelooflijk wat we samen hebben verzameld in 
de strijd tegen kanker. Een grote dankjewel aan 
de honderdduizenden donateurs die vaak maand 
na maand of jaar na jaar een bijdrage storten. En 
een speciale dankjewel aan de duizenden 
actievoerders die zich actief inzetten en met een 
actie geld in het laatje brengen. Dankzij jullie 
krijgt Kom op tegen Kanker de nodige middelen 
om onverwijld de strijd tegen kanker verder te 
kunnen zetten. Dikke merci!’ 

Om de actievoerders en zorgvrijwilligers te bedanken, organiseerde Kom op tegen 
Kanker een Dankdag. Ook wij waren aanwezig en konden mee genieten van 
verschillende presentaties, de grote show met de aankondiging van de resultaten. 
 



"Orde is het genot van de rede, maar wanorde is de lust van het gemoed." (Goethe) 11 

Meezingen met de gelaryngectomeerden in de warmste week 

Het idee leeft om tijdens de Warmste Week (december) 2018 van 

Studio Brussel een optreden te organiseren van laryngectomie patiënten 

en Parkinson patiënten onder begeleiding van het Collegium Vocale. 

Eenieder die muziek kan lezen, graag zingt of een muziekinstrument 

bespeelt is welkom om te participeren. Zoals u weet is de filosofie van de 

Warmste Week een benefiet. De opbrengst zou dan ook gaan naar 

Parkinson en Laryngectomie verenigingen. 

 

Hoogstwaarschijnlijk, maar dat moet bevestigd worden zal het concert 

doorgaan in het ziekenhuis Maria Middelares te Gent. Dit maakt het 

verhaal van patiënten met een communicatief probleem af. Uiteraard 

komen we voordien enkele malen samen om te repeteren. Graag verneem 

ik of dit uw interesse opwekt! 

 

Deelname bevestigen aan: mmoerman@proximus.be 

 

Stichting tegen Kanker 
“85.000 levens gered dankzij Belgisch kankeronderzoek”  

(Gelezen in het Nieuwsblad van 3.2.2018) 

 “De sterftecijfers door kanker zijn tussen 2004 en 2008 met meer dan 4 procent 
gedaald en het lijkt erop dat de neerwaartse trend doorzet. Dat komt door de 
vooruitgang van het kankeronderzoek. Ons land heeft hierin een voortrekkersrol.” 
Dat stelt de Stichting tegen Kanker naar 
aanleiding van de Wereldkankerdag zondag, 
op 4 februari. 

De afgelopen jaren waren onze onderzoekers 
bijzonder succesvol op het vlak van 
radiotherapie, hormoontherapie, doelgerichte 
therapie en immunotherapie, de nieuwe 
behandelmethode die sinds 2013 een revolutie 
heeft teweeggebracht in de behandeling van verschillende kankers.  



Vrouw: 'Wat ben je aan het doen?' Echtgenoot: 'Niets.' Vrouw: 'Niets? Je staart al een uur 
naar ons trouwboekje.' Echtgenoot: 'Ik zoek de vervaldatum!' 12   

Het slechte nieuws is dat er in ons land elk jaar nog steeds circa 27.000 mensen 
sterven aan de gevolgen van kanker. Het goede nieuws is dat dit cijfer gestaag daalt. 
Effectievere kankerbehandelingen vertalen zich in een hogere vijfjaarsoverleving:  

59 procent van de mannen en 68 procent van de vrouwen zijn vijf jaar na hun 
kankerdiagnose nog in leven. Uiteraard zijn de genezings- en overlevingskansen zeer 
verschillend en afhankelijk van het type kanker. Maar het aantal levensjaren die we 
dankzij de vooruitgang in onderzoek en behandelingen wonnen, is zonder meer 
indrukwekkend: in de laatste 10 jaar hebben naar schatting meer dan 350.000 
Belgen kanker overleefd. 

Een van de belangrijkste missies van Stichting tegen Kanker is het ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek in België. Sinds 1988 heeft de Stichting hier meer dan 
150 miljoen euro voor uitgetrokken. In januari 2018 heeft de Stichting tegen Kanker 
een nieuwe projectoproep gelanceerd voor onderzoek. Hiervoor kon de Stichting 
een recordbedrag van 22,6 miljoen euro vrijmaken. 

 

Wat is een online apotheek? 
Een apotheekwebsite is een virtueel verlengstuk van 
de fysieke apotheek en moet aan verschillende 
voorwaarden voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld de identiteit, adres en 
vergunningsnummer van de apotheker op de website staan. Er mag geen reclame 
gemaakt worden voor geneesmiddelen en de farmaceutische zorg moet bij verkoop 
en levering gewaarborgd zijn. 
 

Apotheek.be 
Naast de grotere online spelers die reeds bestaan, lanceren ook de 
beroepsverenigingen van zelfstandige officina-apothekers deze maand een online 
platform www.apotheek.be. Zo willen ze garanderen dat je terecht komt op de 
website van je vertrouwde apotheek, die online dezelfde zorg en adviezen aanbiedt 
als in de officina en dat op een veilige en persoonlijke manier. Bovendien bevat dit 
platform betrouwbare informatie over gezondheid en geneesmiddelen, die 
gecontroleerd wordt door een professionele redactieraad.  
Je kan de bestelde medicatie laten opnemen in je farmaceutisch dossier en 
voorschriften doorsturen naar de apotheek van jouw keuze. Ook voor toekomstige 
ontwikkelingen rond e-health is dit platform voorbereid. 

http://www.apotheek.be/


"Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?", vraagt 
de meester. "Ik, meester!", antwoordt Willem. "Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, 

maar als ik alles zelf invul, ben ik urenlang bezig!"     13 

Bericht van en voor gelaryngectomeerden: 

30 dagen zonder klagen en zagen, 30 dagen zonder alcohol, 30 dagen 

zonder vlees, 30 dagen zonder dit en zonder dat, …serieus? 

Wij gaan vooral 30 dagen ons goesting doen.  Drinken, eten, klagen, zagen 

zoveel we willen. 

Wij kiezen niet voor ZONDER, wij kiezen voor MET, MET veel plezier, 

MET volle goesting, MET gezond verstand, MET mate! 

En niet voor 30 dagen, voor de rest van ons leven! 

Waar hangt die bel? Tournée generale!   
 

* * * * * 

Mijn zusje trots: 

Ik ga mijn oude kleding aan verhongerde mensen in arme landen doneren. 

Mijn vader droog: 

Mensen die jouw kleding passen zijn niet aan het verhongeren…. 

* * * * * 

Moderne seksuele voorlichting: 

Het is gedaan met de ooievaar, de bloemkolen, de bloempjes en de 

bijtjes: 

Zo lichten we onze kinderen voor, dan snappen ze het eerder: 

“Papa, zeg me eens: ‘Hoe ben ik ontstaan?” 

“Wel mijn kind, het moest er eens van komen. Waarom niet vandaag? 

Luister goed! 

Papa en mama zijn elkaar tegengekomen in een internetcafé 

Papa heeft in de toiletten van dat internetcafé een verbinding gemaakt 

met mama. 

Op dat moment heeft mama een paar downloads gekregen van de memory 

stick van papa. 

Toen papa klaar was met uploaden, stelden we vast dat we geen firewall 

hadden gebruikt. 

Aangezien het te laat was om te cancelen of te deleten, zaten we na 

negen maanden met een virus!!”
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Dokter: "Weet u wat ik in uw maag gevonden heb, meneer Jansen? Eenentwintig 
theelepels!'' Jansen: ''Maar, dokter! Dat was uw eigen voorschrift! Driemaal daags 
een theelepel        15  

 

 
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 

http://www.allesoverkanker.be/
mailto:willem.vertraete2@telenet.be
mailto:pgraf@skynet.be
http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/
http://www.stemband.be/
http://www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be/
http://www.lzvg.be/
http://pvhh.nl/
http://www.kanker.be/
http://www.kankerlijn.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.uzleuven.be/
http://www.diagnose-kanker.nl/
http://www.atosmedical.be/
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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 80 016 35 62 23   

Eric Deschoenmaeker   0478 97 53 65 

 

 

Ankerleden:  Koffielokaal, feestorganisatie:  

Arlette Heusdens 0475 49 09 71 016 63 13 80 

Monique Gentens 0477 31 97 79 

Monique Hubin 016 76 71 49      

Annie Nijs 0474 85 47 40 

 
 

Samenspraak:   Firmin Pieck 0495 18 73 31 

  

 

Koffielokaal St.-Rafaël Leuven  016 33 23 25 

Elke vrijdag open van 08.30 – 12.30 u 


