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Als je geen idee hebt wat je aan het doen bent, noem dat dan onderzoek. 
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 Koningsstraat 217   1210 Brussel 

 Tel: 02/227.69.69 

 Website:  

www.komoptegenkanker.be 

 
Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden 

 
Contactadres & verantwoordelijke uitgever 

Luc Delbruyère 
Leeuwerikstraat 82 

9160 Lokeren 

                       09/348.93.84  -  0496/43.69.93   
              lucdelbruyere@hotmail.com 

www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

www.komoptegenkanker.be  
www.ligavoorgelaryngectomeerden.be :  (LvG) 
www.laryngectomie-tracheotomie.be : gelaryngectomeerden Antwerpen (AVG). 
www.stemband.be : gelaryngectomeerden West-Vlaanderen. 
www.lzvg.be : gelaryngectomeerden Limburg (LZVG). 
www.gelaryngectomeerden.be  : gelaryngectomeerden Vlaams-Brabant 
www.komoptegenkanker.be : onder de rubriek: zelfhulpgroepen voor gelaryngectomeerden.  
www.kanker.be :  stichting tegen kanker.  
www.zelfhulp.be : zelfhulp.  
www.pvhh.nl : patiëntenvereniging Hoofd en Hals  (Nederland). 
www.verderzonderstembanden.nl: een begeleid zelfzorgprogramma 
www.tracheostoma.nl 
www.vlaamspatientenplatform.be 
 

Of vragen om inlichtingen aan onze vereniging: mail naar het 
secretariaat lucdelbruyere@hotmail.com  of SMS naar 
0496/43.69.93 of  Tel 09/348.93.84 

Pastoor Cooremansstraat 3 

1702 Dilbeek  

Tel : 02/218.55.50 

 

Elke werkdag  
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur 

www.kankerlijn.be 
kankerlijn@komoptegenkanker.be 

De Liga voor Gelaryngectomeerden VZW (LvG) heeft een eigen website en e-mailadres. 

www.ligavoorgelaryngectomeerden.be         info@ligavoorgelaryngectomeerden.be 



 

 

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

“Op de bank liggen en voetbal kijken.” 
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Einde corona in zicht. 

 

Is het eindelijk zo ver? Pers, publiek en politici zijn het erover eens: de corona- 

perikelen behoren tot het verleden. Maar de academici zijn toch wat 

voorzichtiger in hun uitspraken. 

Voor onze verenigingen is het zeker een pluspunt. Waarschijnlijk kunnen wij 

bij het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw fysiek aanwezig zijn i.p.v. 

online. Nu nog wachten op de beslissing van de ziekenhuizen om opnieuw 

patiëntenbezoek toe te laten. 

 

Infodag laryngectomie (zie pagina 8). 

 

Alle leden hebben via de uitnodiging voor de samenkomst van 11 juni ook een 

schrijven ontvangen over de infodag. Graag wil ik de oproep herhalen: geef een 

seintje als je wil deelnemen, geef ook je voorkeur voor vervoer aan, zonder iets 

definitief te beslissen.. 

Van zodra het programma definitief vast ligt worden er flyers gedrukt die met een 

begeleidende brief aan alle leden worden opgestuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het “OVERSTEM-koor” is opnieuw gestart. 

Heeft u zin heeft om mee te zingen in een koor met andere 

gelaryngectomeerden: voor info of vragen, mail naar 

guy.vandaele@telenet.be 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Uitbreiding medewerkers en bestuur. 

Om onze vereniging in leven te houden hebben wij meer mensen nodig. Wij stellen geen eisen:  

u bepaalt zelf wat u wenst te doen en  wij zorgen voor de nodige ondersteuning.   

 

Door de bomen het bos niet meer zien (zie pagina 15). 

Vele gelaryngectomeerden weten niet meer welke klevers en filters ze moeten gebruiken en bij 

welke firma ze bestellen. Veel hangt af van het stoma, de huid en de anatomie. Zie pagina 15 voor 

een mogelijke oplossing. 

Volgende samenkomst: zaterdag 17 september 2022 om 14u30 met BINGO 

Om organisatorische redenen is er in oktober 2022 geen samenkomst. 

De voorziene samenkomst op 15/10/2022 gaat niet door. 

mailto:guy.vandaele@telenet.be


 

Reistabeletten gekocht, maar ze helpen niets. 

Heb er al 6 genomen en zit nog steeds thuis. 
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Ik ga met vervroegd pensioen en leef van mijn spaargeld. 

Wat ik de tweede dag ga doen weet ik niet. 
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Hoe lees je het etiket op een fles wijn? 

 

Het etiket op een fles wijn bevat veel informatie over de kwaliteit 

en het karakter van de wijn. Als je leert hoe je het etiket moet 

ontcijferen, kan je de juiste keuze maken bij het kopen of proeven 

van een wijn. 

Het etiket op een fles wijn is zijn identiteitskaart. Dat etiket bevat 

bij Franse wijnen tussen de acht en tien verplichte wettelijke 

vermeldingen. De wijnproducent kan daarnaast nog andere 

informatie toevoegen. 

Om deze etiketten gemakkelijk te kunnen ontcijferen, is het belangrijk dat je de hoofdcategorieën van 

wijn kent, met en zonder geografische aanduiding. 

Geografische aanduidingen 

Wijnen met een geografische aanduiding (GA) verwijzen naar een afgebakend geografisch gebied en zijn 

streng gereglementeerd. Ze worden onderverdeeld in twee categorieën: wijnen met een beschermde 

oorsprongsbenaming (BOB) en wijnen met een beschermde geografische aanduiding (BGA). Daarvan is 

de regelgeving soepeler dan die van de BOB. Dit zijn de vroegere "vins de pays". De wijnen zonder 

geografische aanduiding (GTS) zijn wijnen voor dagelijks gebruik, vroeger "tafelwijnen" genoemd. 

Wanneer deze wijnen in Frankrijk worden gemaakt, worden ze "vins de France" genoemd. 

Verplichte informatie 
Alle Franse wijnen moeten etiketten dragen met ten minste acht verplichte vermeldingen. Deze staan 

gegroepeerd op het hoofdetiket voor een goede leesbaarheid. 

 de verkoopbenaming (wijn, mousserende wijn, parelwijn, enz.) en de wijncategorie (Vin de 

France, BGA of BOB). 

 het land van oorsprong 

 het alcoholgehalte 

 de hoeveelheid wijn in de fles 

 botteling: naam en adres van de bottelarij 

 de gezondheidsboodschap: boodschap of pictogram die alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 

afraadt 

 allergenen: verplichte vermelding van aantoonbare allergene stoffen (sulfieten, eieren, melk) 

 het lotnummer 

Voor BOB- en BGA-wijnen moet op het etiket de naam van de BOB of de BGA worden vermeld. 

Facultatieve informatie 
Sommige informatie is niet verplicht, maar moet – als ze op het etiket staat - voldoen aan bepaalde eisen. 

Voor de vermelding van het wijnhuis bijvoorbeeld ("domaine", "mas", "château", "clos", "cru"), geldt dat 

enkel BOB- en BGA-wijnen dit mogen doen, op voorwaarde dat de wijn uitsluitend op het aangegeven 

wijnhuis is geoogst en gevinifieerd. 

Wijnproducenten kunnen een oogstjaar aanduiden. Dit moet het jaar zijn waarin de druiven zijn geoogst 

(ten minste 85% van de druiven). Sommigen voegen aanduidingen toe over het druivenras, d.w.z. de 

naam van het ras van de wijnstok of wijnstokken (bijvoorbeeld merlot of chardonnay). Soms worden ook 

medailles vermeld op het etiket, als de wedstrijd op een officiële lijst is ingeschreven. 

Ten slotte kunnen ook productiemethoden, zoals "vatgerijpt", zichtbaar zijn en de teeltwijze: de term 

"biologische wijn" moet volgens de Europese certificering bepalingen bevatten over de teeltwijze van de 

wijnstokken en de productie van de wijn. 

Aanvullende informatie 
Een wijnetiket kan ook andere informatie bevatten die vrij en niet-gereglementeerd is: witte, rode of 

roséwijn, de naam van een cuvée, een productiemethode bijvoorbeeld "oude wijnstokken", de bewaartijd 

van de wijn, de ideale serveertemperatuur, opmerkingen over de aroma's, ideeën voor het combineren met 

gerechten of recepten, een geografische kaart of een opmerking over de smaak. 

Bronnen:  https://wijn.nl        https://ec.europa.eu 

https://wijn.nl/wijninfo/wijnwetgeving
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine/eu-wine-legislation_nl


 

Bij de cardioloog komt het “hart” aan. 
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Is je arts geconventioneerd? 

 

Of een arts al dan niet geconventioneerd is, kan een 

invloed hebben op de factuur die je moet betalen. Als de 

zorgverlener geconventioneerd is, ben je zeker dat je de 

officiële tarieven betaalt zonder supplementen. 

 

 

Wat betekent ‘geconventioneerd’? 
Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen of de ‘conventie’ legt heel wat cruciale afspraken 

vast om de kwaliteit en organisatie van de zorg te verbeteren. Het wordt afgesloten voor 1 of 2 

jaar en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen. Elke 

geneesheer kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie. Wie het akkoord aanvaardt, 

respecteert de vastgelegde tarieven. Het biedt daarmee zekerheid voor de patiënt en geeft 

stabiliteit aan het zorgstelsel.  

Een arts kan op drie manieren geconventioneerd zijn. 

1.  Volledig geconventioneerd (verbonden): de arts houdt zich aan het afgesproken 

tarief en rekent geen ereloonsupplementen aan. 

2. Gedeeltelijk geconventioneerd (gedeeltelijk verbonden): de arts is op bepaalde 

momenten niet geconventioneerd en mag op die momenten ereloonsupplementen 

aanrekenen. 

3. Niet-geconventioneerd (niet-verbonden): de arts mag in principe steeds 

ereloonsupplementen aanrekenen. 

Is je arts geconventioneerd?  

Op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) staat 

een zoekmotor waarmee je een zorgverlener kan zoeken. Om te zien of een zorgverlener al 

dan niet geconventioneerd is, volstaat het de naam van de arts (of het Riziv-nummer) in te 

voeren. Daarna krijg je volgende gegevens te 

zien: 

 Naam en voornaam van de 

 zorgverstrekker 

 Riziv-nummer 

 Geboortedatum 

 Statuut inzake conventionering:  

geconventioneerd, gedeeltelijk 

 geconventioneerd of  

niet-geconventioneerd 

 Beroep (bijvoorbeeld arts) 

 kwalificatie (bijvoorbeeld huisarts) 

 Datum van de kwalificatie 

 

 

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/nationaal-akkoord-artsen-ziekenfondsen.aspx
https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl


 

 

Je moet je werk nooit mee naar huis nemen, tenzij je bij een bierbrouwerij werkt. 
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Een rustige samenkomst op het einde van de paasvakantie.  

Ook dit jaar waren de paasklokken ons niet 

vergeten. Bij het overvliegen van Sint-Bavo 

hadden ze voor iedereen een paasei laten 

vallen, hoe ze het doen zonder de eieren te 

breken begrijp ik nog altijd niet. Nog straffer: 

ze hadden ook gezorgd voor advocaat bij de 

koffie. 

 

Uitslag teerlingen:  1. Guy   2. Ingrit  

 

      

 

 

 

Samenkomst zaterdag 26 maart 2022 

  Gabriela Massart & Frank Meeus         Gertie Van de Driessche    Aandachtig luisterende lotgenoten 

                   T-Stoma                      Logopediste AZ Sint Jan in Brugge 

De agenda voor de eerste samenkomst in 2022 was zeer goed gevuld. De firma T-Stoma kwam de 

Fahl  producten voor laryngectomiepatiënten voorstellen. De voorstelling gebeurde door Gabriela, 

Frank, Gertie en een patiënt van het AZ Sint-Jan in Brugge.  

De lotgenoten en hun partner kregen grondige info over de producten, indien gewenst was het 

uitproberen ook mogelijk. Ook werd er via beeld door Gertie bijkomende info gegeven. 

 

Samenkomst zaterdag 23 april 2022 

Hoe heb jij je man leren kennen?      

Ik werkte in een apotheek en hij kwam 

condooms halen maat XXXXL. 

Pas later kwam ik erachter dat hij stotterde. 

 

 



 

 

Je moet je werk nooit mee naar huis nemen, tenzij je bij een bierbrouwerij werkt. 
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Tuurlijk: waar een wil is, is een weg, helaas zijn er op de mijne wegwerkzaamheden. 
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Programma (95% zekerheid) 

09.30 - 10.30 u Ontvangst met koffie en thee + bezoek standhouders. 

10.30 - 10.35 u Voorzitter opent symposium. 

10.35 - 11.05 u  Dokter Indesteege “verzorging tracheostoma”. 

11.05 - 11.15 u Muzikaal intermezzo (accordeon).  

11.15 - 11.45 u Dokter MKO Laury Grosjean “tandverzorging bij gelaryngectomeerden”. 

11.45 - 12.00 u Muzikaal intermezzo. 

12.00 - 12.30 u Bezoek standen. 

12.30 - 14.00 u Lunch (keuze: visgerecht met puree of vidé met frietjes). 

14.00 - 14.40 u Lieve Lenaets “leven met een gelaryngectomeerde”. 

14.40 - 14.45 u Accordeon. 

14.45 - 15.00 u Getuigenis Marina Charlier (partner) en Sofie Meeuws. 

15.00 - 15.05 u Accordeon. 

15.05 - 15.15 u Getuigenis van Lili Bette (lotgenote). 

15.15 - 15.20 u Slotwoord voorzitter. 

15.20 - 16.00 u Afscheidsdrink met een hapje en tapje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende samenkomsten 

De heer Dirk Dierick. 

Echtgenoot van mevrouw Linda Leuridon. 

Geboren te Deinze op 12 juni 1956. 

Overleden te Gent op 10 maart 2022. 

 

In memoriam 

Zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u Bingo 

Zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u 

Zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u Kerstfeest 

Infodag laryngectomie: zaterdag 8 oktober  2022 

PXL Hogeschool  

Elde-liniestraat 24, 3500 Hasselt 

OVG Nieuws 



 

 

De voetballer heeft geen doel meer. 
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  Nieuws uit eigen 

 

Bedankt André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens gezondheidsredenen heeft onze vaste afwasser André De Baets letterlijk en 

figuurlijk de handdoek in de ring moeten werpen. Ontelbaar zijn de tassen, borden, 

bestekken en glazen die door zijn handen zijn gegaan gedurende vele jaren. En … breuk 

kende hij niet. 

Naast zijn inzet zal zijn eeuwige glimlach ons altijd bijblijven. Wij hopen je nog 

meermaals op onze samenkomsten te zien niet voor te werken, maar voor een gezellige 

babbel en je humor. 

André, nogmaals hartelijke dank. 

In memoriam 

Huis 

De heer Luc De Reu 

Geboren te Gent op 4 oktober 1948 

Thuis overleden te Wondelgem op 3 juni 2022 

Echtgenoot van mevrouw Rita Reynaert 

Luc was jarenlang de vaste kelner op onze maandelijkse 

samenkomsten. Net zoals Rita, kinderen, kleinkinderen 

en familie zullen wij ook Luc missen. 

Wij gaan hem blijvend herdenken. 

Om organisatorische redenen gaat de voorziene 

samenkomst op 15/10/2022 niet door. 



 

  

De diëtist wordt aan het lijntje gehouden. 
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Vlaanderen telt 60 eerstelijnszones, afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

 

 

Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, 

psychologen, welzijnswerkers… werken nauwer en met meer 

expertise samen. Onderling, maar ook met hun patiënten, het 

lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties 

 

 

Wat is eerstelijnszone? 

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 

elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat 

en die toegankelijk is voor iedereen. 

Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. 

Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, mondhygiënisten, orthodontisten en 

tandprotheticus, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. 

Onder 'eerste lijn' wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan 

een zorgbehoevende verstrekt wordt. 

Wat valt onder tweedelijnszorg? 

De tweedelijnszorg bestaat uit alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. 

Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of kliniek. Maar ook revalidatie en psychische 

hulp vallen onder tweedelijnszorg. 

Wat is de derde lijn? 

De 'derde lijn' is de 'supergespecialiseerde' zorg. 

Het gaat om zorg door een specialist of in een ziekenhuis, waar een huisarts naar doorverwijst. 

Derdelijnszorg wordt gegeven in academische centra of gespecialiseerde kenniscentra of klinieken 

Wat is het verschil tussen 1e lijn en 2e lijn? 

Voorbeeld: de huisarts (eerstelijnszorg) kan ziektes 

en aandoeningen herkennen. Indien nodig kan de 

huisarts u dan doorverwijzen naar de juiste 

specialist (tweedelijnszorg). Dankzij dit systeem 

worden er geen kosten gemaakt door onnodige 

bezoeken aan gespecialiseerde zorg. 

 

 

 

Eerstelijnszone  



 

Goed huwelijk: We slapen in aparte bedden. Ik in Blankenberge … zij in Gent. 
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N-O-Waasland:  Beveren, Kruibeke, Sint-Gilles-Waas, Stekene, Zwijndrecht 

Dender:   Dendermonde, Zele, Berlare, Hamme, Lebbeke, Buggenhout 

Dender Zuid:  Geraardsbergen, Ninove 

Gent:   Groot Gent 

Oost-Meetjesland:  Sint-Laureins, Eeklo, Kaprijke, Assenede, Zelzate, Evergem 

Panacea:  Lierde, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel, Zottegem, Oosterzele 

Regio Aalst:   Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw 

Schelde en Leie:  Deinze, Nevele, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Zulte, Nazareth,  

Scheldekracht:   Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Melle, Laarne, Merelbeke, Wichelen 

   Wetteren 

Vlaamse Ardennen:  Kruisem, Gavere, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Horebeke, Kluisbergen, 

   Maarkedal, Ronse, Zwalm 

West-Meetjesland: Maldegem, Knesselare, Aalter, Zomergem, Waarschoot, Lovendegem  

Z-W-Waasland: Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster 

12 Eerstelijnszones Oost-Vlaanderen 

 
Inwoners per gemeente 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-n-o-waasland
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender-zuid
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-oost-meetjesland
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-regio-aalst
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-schelde-en-leie
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-scheldekracht
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse-ardennen
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-west-meetjesland
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-z-w-waasland


Laten we niet vergeten hoe zwaar de inbrekers het nu hebben, iedereen is continu thuis. 
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Bron: Loes Krabben, De Nieuws BV BNNVARA / foto: Lotje Zuur 

Hoofd- Hals magazine (Nederland) 



Aan het raam van een juwelier. “Schat, waarom koop je mij geen ketting?” 

Antwoord van de man: “Ben je het beu om vrij rond te lopen?” 
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Waarom krijg je de hik en wat kan je ertegen doen? 
 

Niets zo frustrerend als een verwoede hikbui die je maar niet onder controle krijgt. Soms 

kan het hikken zelfs fysieke pijn veroorzaken. Via enkele tips maak je mogelijks komaf 

met het vervelend gehik. 

 

Oorzaak 

Hoewel de precieze oorzaak van de hik niet bekend is, gaat men ervan uit dat iemand hikt doordat de 

zenuwen van het middenrif worden geprikkeld. Hierdoor trekt je middenrif ineens kort, maar krachtig 

samen. Kort nadien klapt het strotklepje in je keel dicht, waardoor je even geen lucht binnenkrijgt en je 

ademhaling stopt. Zo ontstaat het kenmerkende hikgeluid. 

Die prikkeling van het middenrif treedt op wanneer de maag uitzet, bijvoorbeeld na een zware maaltijd, 

door te snel te eten zonder goed te kauwen, door het drinken van koolzuurhoudende dranken, door te 

veel alcohol te drinken, maar ook door opwinding of emotionele stress. De hik gaat meestal vanzelf over 

binnen de twintig minuten. 

Chronisch hikken 

Een hik die langer aanhoudt dan 48 uur, wordt een chronische hik genoemd. Bij chronisch hikken ontstaat 

er in de meeste gevallen pijn op de borst. Ook kan het leiden tot uitputting, aangezien hikken erg 

vermoeiend kan zijn. Je gaat dan het best eens langs bij de dokter. 

Er kunnen verschillende aandoeningen aan de basis liggen van een chronische hik: 

• Zenuwbeschadiging of -irritatie (door bijvoorbeeld een tumor, cyste of struma in de  

            hals, gastro-oesofageale reflux, keelpijn,...) 

• Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (meningitis, multiple sclerose,  

            tumoren,...) 

• Stofwisselingsstoornissen en geneesmiddelen (alcoholisme, diabetes, 

            steroïden, kalmeermiddelen,...) 

Tips tegen de hik 

Er bestaan vele trucjes waarvan beweerd wordt dat ze de hik onder controle krijgen. Hoewel dat niet 

wetenschappelijk wordt gestaafd, kan het ook geen kwaad om ze eens uit te testen: 

• Hou je adem in gedurende één minuut 

• Adem tien keer langzaam in en uit  

• Adem in en uit in een papieren zak 

• Drink langzaam een glas water uit 

• Drink een glas water omgekeerd uit: sta rechtop, spreid je benen, buig voorover en 

            probeer met je hoofd naar beneden het glas water uit te drinken 

• Zuig op een blokje ijs 

• Gorgel met water 

• Drink met een rietje 

• Laat iemand die de hik heeft schrikken 

• Steek je pinken in je oren en oefen een stevige druk uit. Na ongeveer één minuut of in  

            ieder geval na twee of drie minuten zou de hik voorbij moeten zijn. 

• Aangezien je middenrif samentrekt tijdens de hik, bestaat de kunst erin je middenrif 

            naar beneden te duwen.  Dat kan je proberen via je ademhaling 

• Rustig eten en drinken en spaarzaam omspringen met alcohol en koolzuurhoudende 

           dranken kunnen helpen om de hik te voorkomen 

 

Bronnen: https://www.mayoclinic.org - https://www.cm.be - Sara Claessens - gezondheidsjournalist 
  

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=163
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=218
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=85
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=86
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=141
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&t=453
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiccups/symptoms-causes/syc-20352613
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hik/oorzaken


 

 

Als ik drink dan denk ik, en als ik denk dan drink ik. 
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Ik vind dat het gymnastiekuurtje het rapst voorbijgaat. 

Dat komt misschien omdat het maar een half uurtje is. 
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Alles begon als een sprookje: lang, heel lang geleden.  

Er was één firma (Lapperre) die o.a. filters en klevers op de 

markt bracht. Later werden die activiteiten overgenomen 

door Atos. 

Een paar jaar gelden kwam er een tweede verdeler bij: 

T-Stoma (Fahl producten) 

Vorig jaar bracht Atos een volledig nieuw gamma op de 

markt: Provox Life).  

Kort samengavat, nu zijn er drie verschillende soorten producten: 

1. Provox (Atos) / 2. Laryvox (T-Stoma)  3. Provox Life (Atos). 

Vroeger waren de producten onderling uitwisselbaar, m.a.w. filters van de ene firma konen gebruikt 

worden op klevers van een andere firma en visa versa. Nu niet meer!!! 

Voor vele gelaryngectomeerden is het een echte doolhof: bij wie moet ik mijn bestelling plaatsen? 

Regelmatig krijgen wij als bestuur die vraag. Als bestuur dienen wij neutraal te blijven. Onze taak 

bestaat erin info te geven die ons ter beschikking wordt gesteld door de verdelers, niets meer en niets 

minder.  

Wat kunnen wij wel adviseren?  

Voor Atos producten (Provox & Provox Life): neem contact op met: Sofie Collaer 0479 06 13 58 

sofie.collaer@atosmedical.com 

Voor T-Stoma producten: vraag via contactformulier (page 14) een stalenpakket aan. 

Eén goede raad: gebruik de producten waarbij u zich het meest comfortabel voelt. 

 

  

Verzorging & onderhoudsproducten 

(o.a. filters en klevers)  

voor gelaryngectomeerden. 

AA Gent 

 

De Buffalo’s  

winnen de beker 

van België. 

mailto:sofie.collaer@atosmedical.com


 

 

Vragen zijn nooit onbescheiden, antwoorden wel.  
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 Hoofd-halskankers: Wat zijn de klachten 

en symptomen? 
 

Hoofd-halskankers kunnen meestal zeer goed worden 

behandeld als ze vroeg worden vastgesteld. Het niet tijdig 

herkennen van kanker in het hoofd-halsgebied kan grote 

gevolgen hebben op de overlevingskans. Als de diagnose in 

een vroeg stadium van de ziekte wordt gesteld, is de kans op 

overleving 80 – 90 procent. Maar 60 procent van de patiënten 

heeft bij diagnose reeds een vergevorderd stadium van de 

ziekte bereikt en 60 procent van deze patiënten overlijdt 

binnen 5 jaar.  

 

Wanneer kankercellen niet vroegtijdig worden ontdekt, kunnen ze zich ook verspreiden vanaf de 

oorspronkelijke plaats in het strottenhoofd of de slokdarm naar de klieren in de nek (lymfeklieren) 

en zelfs naar de longen en de lever. Zodra de kanker zich heeft verspreid, is de behandeling 

moeilijker. Vandaar de noodzaak om te proberen de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te 

ontdekken.  

 

In het begin hebt u doorgaans weinig of geen symptomen. De symptomen zijn bovendien niet 

specifiek voor hoofd-halskankers: er zijn veel andere ziekten met gelijkaardige symptomen. 

De klachten kunnen sterk variëren en worden vooral bepaald door de localisatie en de grootte van 

de tumor. Zo zal lipkanker vrijwel altijd in een vroeg stadium ontdekt worden terwijl een tumor 

achter op de tong of boven de slokdarmingang vaak pas worden ontdekt wanneer er ernstige 

slikklachten optreden of zwellingen in de hals door klieruitzaaiingen.  

 

1. Mondholtekanker  
• een niet-genezend zweertje, aft of wond op de lippen of in de mond; 

• onverklaarbare witte of rode plekken in de mond of keel; 

• ongemak of pijn in de mond die niet verdwijnt; 

• problemen bij het kauwen of slikken; 

• bloedingen in de mond; 

• een slecht ruikende adem; 

• een verminderde beweeglijkheid van de tong of moeite om de mond helemaal te openen; 

• een pijnloze zwelling (knobbel) in de hals;  

• nek-, oor-, tand- of hoofdpijn; 

• een slecht zittende prothese of loszittende tanden; 

• onverklaarbaar gewichtsverlies. 

 

2. Keel- of larynxkanker 
• onverklaarbare witte of rode plekken in de mond of keel; 

• aanhoudende keelpijn die uitstraalt naar de hals, het oor en/of de kaak;  

• slikproblemen (pijn, verslikken, problemen bij het doorslikken van voedsel…);  

• een slecht ruikende adem; 

• het gevoel van een brok in de keel; 

• benauwdheid; 

• (bloederig) slijm in de keel; 

• neusbloedingen, gevoel van een verstopte neus; 

• gevoel van een verstopt oor, gehoorverlies; 

• een pijnloze zwelling (knobbel) in de hals; 

• onverklaarbaar gewichtsverlies. Vervolg op pagina 17 



 

 Schrijven met de pen in plaats van het toetsenbord dreigt tot de oude ambachten te gaan behoren. 
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3. Strottenhoofd- of larynxkanker  
• aanhoudende heesheid of stemverandering;  

• slikproblemen (pijn, gevoel van een brok in de keel, verslikken, problemen bij het doorslikken van 

voedsel…);  

• uitstralende pijn vanuit de keel naar de hals, het oor en/of de kaak;  

• droge hoestklachten;  

• benauwdheid, kortademigheid of luidruchtige ademhaling; 

• (bloederig) slijm in de keel; 

• een pijnloze knobbel in de hals; 

• ongewild gewichtsverlies; 

• slechte adem.  

 

4. Neus(bij)holtekanker 
• aanhoudende verstopte neus; 

• herhaaldelijke neusbloedingen; 

• een dikke wang; 

• éénzijdige aangezichtspijn of gezichtsverlamming; 

• daling tot verlies van de reukzin. 

 

5. Kanker in de speekselklieren of in de lymfeklieren van de hals  
• een pijnloze aanhoudende zwelling in de hals; 

• zwelling aan de onderkaak of voor het oor 

 

Alarmsignalen: Wanneer een arts raadplegen? 

Als u gedurende drie weken last hebt van één van de volgende klachten (de zogenoemde ‘One for Three’ 

definitie) moet u zo snel mogelijk uw huisarts contacteren voor verder onderzoek: 

1. pijnlijke/gevoelige tong, niet-genezend zweertje in de mond, en/of rode of witte slijmvliesafwijkingen 

in de mond; 

2. keelpijn;  

3. pijn en/of moeite met slikken;  

4. aanhoudende heesheid; 

5. zwelling of knobbel in de hals;  

6. éénzijdig verstopte neus en/of bloederige afscheiding uit de neus. 

 

Hoe krijg je een kraan in chroom weer schoon? 

 

Kalkaanslag die niet te hardnekkig is, kan je verwijderen met azijn, 

maar kleine roestvlekjes gaan daarmee niet weg.  

 

 

 

 

 

Het ideale middel om die te verwijderen is een prop aluminiumfolie. Omdat aluminiumfolie zachter is 

dan staalwol maakt het geen krasjes en tast het de glans niet aan.  

Zo ga je te werk: dompel een prop aluminiumfolie in een kommetje met fris water en wrijf die zacht 

over de roestplekken. Door de wrijving reageert de folie met het chroom waardoor er aluminiumoxide 

ontstaat die de roestvlekjes oplost.   

 
auteur: Hilde Deweer, lifestylejournalist 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1447#6


 

 

 

Een zeer groot voorbeeld van ouderdom is dat bijna elke fout aan je leeftijd wordt toegewezen. 

  18 

Met tram naar Sint-Bavo: 

Aan het Sint-Pietersstation tram 1    (centrum) 

nemen na +/- 5 minuten Halte Korenmarkt. 

Via Emile Braunplein en Limburgstraat 

naar Reep (+/- 10 minuten te voet) 

Wegbeschrijving voor voertuigen naar:  Sint-

Bavo,  Reep 4 te Gent 

Afrit E17 Centrum Gent -  Centrum blijven volgen – 

voorbij theater Capitole (rechts) – rechts de 

zuidstationsstraat in. Via Sint-Annaplein (richting 

Parking Reep volgen), Keizer Karelstraat in, 5
de

 straat 

links de Reep in. Bruine inrijpoort (naast huisnummer 

3) in en binnenin parkeren. (Opgepast: smalle 

inrijpoort) 

Samenkomst is in zaal “De Schrijver”. 

Zaal is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 Indien inrit poort gemist: geen probleem, 

blokje rondrijden: voorbij inrijpoort links 

Seminariestraat in,  einde Seminariestraat links 

Lange Boomgaardstraat in, einde Lange 

Boomgaardstraat rechts (verboden links) 

Keizer Karelstraat in, rond het Sint-Annaplein 

dan opnieuw via Keizer Karelstraat de Reep in. 

 Opgepast:  in de Seminariestraat is ook de inrit 

van de betalende  ondergrondse parking Reep; 

die niet nemen. 

Opnieuw naar huis. 

Bij het buiten rijden onmiddellijk links af (niet rechts 

zoals vroeger). Na +/- 10 meter links af de 

Seminariestraat in, op het einde links af de Lange 

Boomgaardstraat in. Op het einde rechts af de Keizer 

Karelstraat in. Dan via het Sint-Annaplein naar 

huis. 

Bijkomende info: 

 Het Sint-Annaplein is te bereiken via:  

o Brusselsepoortstraat dan Lange 

Violetstraat  

o Brabantdam  

o Zuid (afrit E17 Gent Centrum) 

 

 

  

          

 

 

          

 info: bij bestuur of via website  

 

 

 

Alle bijeenkomsten zijn kosteloos en voor lotgenoten, hun 

partner, familieleden en sympathisanten . 

Kinderen & kleinkinderen zijn ook welkom. 

Zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u  (Bingo)     

Zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u  

Zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u (kerstfeest) 

    

  



 

Paren bij ijsberen: koud-kunstje.  
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      Contactadres OVG 
 Voorzitter - Secretaris - Patiëntenbegeleider 
  Luc Delbruyère 
   Leeuwerikstraat 82 
  9160  Lokeren 
  Tel: 09/348.93.84 GSM: 0496/43.69.93 
  E-mail: lucdelbruyere@hotmail.com 
 
  
 Ondervoorzitter  -  Penningmeester  
  Patiëntenbegeleider  
  Carlos Van Autreve  
  Gentpoortstraat 32 
  9800 Deinze 
  Tel: 09/386.19.72 
   
    

  
 Webmaster  -  Patiëntenbegeleider  
          Ludo Van Achter 
  Warande 110 
  9660 Brakel 
  Tel: 055/61.56.61   
  GSM: 0477/44.43.64 
  Ludo.vanachter@telenet.be   
     

     
 
 
Ankerleden: ondersteuning aan het bestuur. 
 Eliane Van Kerckhove  09/348.93.84 
 Lea De Mulder  
 Nadine Van Hyfte    
 Zuster Maria Van De Putte 
 

Rekeningnummer OVG:  BE19 8901 2437 1512 

 Koningstraat 217   1210 Brussel 
 Tel: 02/227.69.69 
 Website:  www.komoptegenkanker.be 
 info@komoptegenkanker.be 

 

Elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur 

Maandelijkse samenkomsten 

(lotgenotencontact)  
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Verloofde      ≠   Minnares     ≠   Getrouwd 

Ik ging eens eten met mijn twee niet-getrouwde vriendinnen. Een ervan is verloofd, 

de andere heeft een minnaar, en ik, ik ben al meer dan 20 jaar getrouwd. Wij waren 

wat aan het babbelen over de verhoudingen met onze mannen en besloten hen 

eens te verrassen door ze na het werk te trakteren op een show, in zwarte BH, 

zwarte slip, hoge hakken en een masker voor de ogen.  

Daarna zouden we onze ervaringen uitwisselen. En wat was het resultaat van deze 

uitspatting?  

Mijn verloofde:  

Wel, toen mijn vriend 's avonds thuis kwam, vond hij mij 

in een zwarte BH, zwarte string, hoge hakken en een 

masker. Hij zag me en zei : "Jij bent de vrouw van mijn 

dromen, ik hou van jou.” 

En toen bedreven we de liefde, de hele nacht. 

 

De minnares:  

Ik ook! Ik zag mijn minnaar in zijn kantoor. Ik had alleen maar een regenjas 

aan met daaronder een zwarte BH, zwarte shorty, 

netkousen en hoge hakken. Toen ik mijn jas liet openvallen 

zakte zijn mond open en hij zei niets, begon te beven en we 

hadden ongelooflijk wilde seks, keer op keer, tot hij 

uitgeput en volledig bevredigd naar adem hapte en naar 

huis ging. 

En toen vertelde ik mijn ervaring als getrouwde vrouw: 

 

Vorige week kwam mijn man thuis en ik had alleen een 

zwarte BH aan, een zwart slipje, zwarte kousen, hoge 

hakken en een masker. En hij zei: “Awel, Zorro, wat 

eten we vanavond?” Getrouwd zijn is toch ook niet 

alles...  
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