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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 

mailto:lucdelbruyere@hotmail.com
http://www.ligavoorgelaryngectomeerden.be/
http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/
http://www.stemband.be/
http://www.lzvg.be/
http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.komoptegenkanker.be/
http://www.kanker.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.pvhh.nl/
http://www.verderzonderstembanden.nl/
http://www.tracheostoma.nl/
mailto:lucdelbruyere@hotmail.com
http://www.kankerlijn.be/
http://www.ligavoorgelaryngectomeerden.be/
mailto:info@ligavoorgelaryngectomeerden.be


 

 Spreken is zilver, zwijgen is goud; daarom zegt je vriendje nooit dat hij van je houdt. 
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Nu er sprake is van een vierde coronagolf, misschien een vijfde, 

hangt het Covid-19 virus als een zwaard van Damocles boven ons 

hoofd. Voor het komende jaar heb ik maar één nieuwjaarswens: 

gespaard blijven van het coronavirus. 

 

Het bestuur wenst u allen een gelukkig 

nieuw jaar en een jaar vrij van het 

coronavirus 

 

Voorziene samenkomsten in 2022 

zaterdag 15/1/2022 om 14.30 u 

zaterdag 12/3/2022 om 14.30 u   Fahl / T-Stoma 

zaterdag 23/4/2022 om 14.30 u 

zaterdag 18/6/2022 om +/- 11.30 u   ontspanningsnamiddag 

zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u   Bingo 

zaterdag 15/10/2022 om 14.30 u 

zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u  

zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u kerstfeest 

 

 

 

Op de samenkomt van zaterdag 12 maart 2022 worden de producten van  

Fahl voorgesteld door T-Stoma.  

Op de pagina’s 17 en 18 zijn de bestelbonnen voor 2022 te vinden. 

Via deze weg wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de heer Paul Graf, voorzitter van de Antwerpse 

vereniging voor Gelaryngectomeerden (AvG). Hij heeft de moeilijke taak op zich genomen om mij 

tijdens mijn afwezigheid te vervangen als gastpreker. 

Dank u Paul. 

 

Op pagina 8 vindt u een productoverzicht van ‘Provox Life’. 

   

 

Dag tegen de Kanker 

donderdag 21 oktober 2021 

Ludo en Carlos met een infostand 

over laryngectomie in het UZ Gent. 
Hopelijk kan alles normaal doorgaan. 

Wij houden u op de hoogt van wijzigingen. 

 

 

 

De nieuwe bestelbonnen voor ‘Provox Life’ zijn nog niet beschikbaar. Ik bezorg ze 

u van zodra ze beschikbaar zijn (via e-mail of brief). 

De huidige bestelbonnen van 2021 kunnen nog gebruikt worden voor 2022. 



 

Modderbad. Mijn vrouw heeft een modderbad genomen,  

Ze zag er 20 jaar jonger uit tot ze de modder er afspoelde. 
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Zorgvolmacht  -  vertegenwoordiger 

Wat is het verschil tussen een zorgvolmacht en het aanduiden van een 

vertegenwoordiger voor later? 

 

Zowel met de zorgvolmacht als met de aanduiding van een 

vertegenwoordiger kan je iemand aanduiden die je rechten zal 

uitvoeren op het moment dat jij dat niet meer kan. Beiden kunnen 

enkel opgemaakt worden als je zelf nog wilsbekwaam bent. Toch 

zijn er belangrijke verschillen. 

 

Sinds 2013 kan je bij de notaris vastleggen wie je financiële zaken mag regelen op het moment dat jij 

dat niet meer kan. Dit wordt vastgelegd in een ‘zorgvolmacht’. Sinds 1 maart 2019 kan je ook in je 

zorgvolmacht laten opnemen wie er in jouw plaats je persoonlijke zaken mag regelen. Zo kan je 

aanduiden in welk woonzorgcentrum je graag zou verblijven, wie je behandeld arts is, welke 

thuisverpleging je aan je deur wil hebben, wie je patiëntenrechten mag uitoefenen enz..  

Ook volgens de wet patiëntenrechten kan je een persoon uit je omgeving aanduiden om je 

rechten uit te oefenen: jouw vertegenwoordiger. Deze persoon geef je de mogelijkheid om vrij 

jouw rechten uit te oefenen, maar deze zijn beperkt tot patiëntenrechten. Je vertegenwoordiger kan 

dus geen financiële zaken voor je regelen. 

Een zorgvolmacht wordt bij een notaris opgemaakt en wordt ook geregisterd in een databank van de 

notaris. Een vertegenwoordiger kan je aanduiden via een formulier dat je kan downloaden op de 

website (https://bit.ly/3qqYbxV)*. Dit formulier laat je ondertekenen door je aangestelde 

vertegenwoordiger en laat je noteren in je patiëntendossier. 

Let op! Je zorgvolmacht staat niet automatisch genoteerd in je dossier. Je vraagt best aan je arts om 

dit extra toe te voegen aan het dossier. 

De prijs van een zorgvolmacht (bij notaris) schommelt tussen 300 en 500 euro. Het aanduiden van 

een vertegenwoordiger daarentegen is volledig gratis. 

* Formulier op pagina 7 en is ook te bekomen op het secretariaat OVG. 

Bron: Samenspraak (Vlaams Patiëntenplatform)   

  

 



 

Is de communicatie slecht in uw bedrijf? 

Waarom wet ik daar niets van? 
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Miljonair op het toilet: rijke stinker. 

6 

 

Griep of covid-19: Dit zijn de verschillende symptomen 

 

Aangezien sommige symptomen van griep, COVID-19 en 

andere luchtwegaandoeningen elkaar overlappen, kan men 

het verschil niet enkel maken op basis van de symptomen. 

Tests zijn nodig om een juiste diagnose te stellen. Toch zijn 

sommige symptomen een indicatie dat je veeleer een griep 

hebt opgelopen dan het coronavirus.  

 

Symptomen die wijzen op griep 

Griep duikt meestal plots op en kenmerkt zich door: 

• Koorts of koortsig gevoel/rillingen 

• Hoest 

• Zere keel 

• Loopneus of verstopte neus 

• Spier- of lichaamspijn 

• Hoofdpijn 

• Vermoeidheid 

• Sommige mensen kunnen last hebben van overgeven en diarree, hoewel dit vaker voorkomt 

bij 

            kinderen dan bij volwassenen. 

De meest gerapporteerde griepsymptomen zijn voorlopig een loopneus en milde keelklachten. 

Wanneer de temperatuur buiten nog verder daalt en de verwarming binnen omhoog gaat, zal het 

aantal griepbesmettingen toenemen en zullen ook symptomen als hoesten, koorts en algehele malaise 

optreden. 

 

Symptomen die wijzen op corona 

De symptomen van Covid-19 kunnen 2-14 dagen na blootstelling aan het virus optreden, en variëren 

van milde  

• Koorts of rillingen 

• Droge hoest 

• Kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden 

• Vermoeidheid 

• Spier- of lichaamspijn 

• Hoofdpijn 

• Plots verlies van smaak of reuk 

• Keelpijn 

• Verstopping of loopneus 

• Misselijkheid of braken 

• Diarree 

Verschil tussen griep en corona 

Er is dus heel wat overeenkomst tussen de symptomen. Volgens een onderzoek van de University of 

Southern California in de VS is een extra leidraad dat de symptomen vaak in een bepaalde volgorde 

opduiken: een corona-infectie begint meestal met koorts, gevolgd door hoesten en spierpijn, 

vervolgens misselijkheid en overgeven en tot slot diarree. 



 

Miljonair op het toilet: rijke stinker. 
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Viroloog Steven Van Gucht vult aan dat het plots verlies van geur en smaak meer uitgesproken is bij 

Covid-19 dan bij andere virussen. Ook een plotse droge hoest die blijft aanhouden, en een 

bemoeilijkte ademhaling zijn sterke indicatoren voor Covid-19 



 

 

Mannen zijn als honden. Als ze een poes zien rennen ze er meteen achteraan. 
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Wanneer actie ondernemen? 

Volgens Van Gucht moet de instelling zijn dat je het onderscheid op basis 

van symptomen niet kan maken. Covid-19 kan zich namelijk presenteren 

als een banale verkoudheid. Ook bij heel milde klachten moet je er 

rekening mee houden dat je mogelijks het coronavirus hebt. 

Ervaar je maar één symptoom en is dat een typisch 

verkoudheidssymptoom, dan volstaat dat niet om je te laten testen. Je 

vraagt wel het best een test aan als je een combinatie van deze 

symptomen ondervindt. Ervaar je echter slechts een van de typische 

symptomen, namelijk plots verlies van geur en smaak, een plotse droge 

hoest die blijft aanhouden, en een bemoeilijkte ademhaling, dan is een test wel aangewezen 

In afwachting van het testresultaat ga je het best in isolatie. Bij een positief resultaat moet je nog 

steeds tien dagen in quarantaine gaan. 

Bronnen: 
https://www.cdc.gov 

https://www.griepalert.nl 

 

     Ik ben het moe 

Ik hoor van overal klaagzang. De horeca is het moe, de 

kappers zijn het moe, de jeugd is het moe... Iedereen is het 

moe...  

Ik ken een groep mensen die "het" niet moe mogen zijn!  

Diezelfde groep mensen die 24/7 klaar staan om "mensen die 

het moe zijn" de beste zorg te kunnen geven, mensen te 

helpen die onvrijwillig en een grote groep die vrijwillig 

besmet raken met een onzichtbare killer. 

Vooraleer aan jezelf te denken dat je het o zo moeilijk hebt 

met al die "kut-regeltjes", denk dan eens aan die groep die 

zich nu al meer dan een jaar uit de naad werkt. 

Een blijk van respect naar de zorgsector, dat is waarom al die 

regeltjes uitgevaardigd worden. 

 

 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.griepalert.nl/heerst-er/


 

 

Mijn vrouw deed gisteren iets met haar mond waar iedere man van droomt;  

ze hield hem dicht. 
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Provox Life TM                   Productoverzicht 



 

Reclame: voeding voor honden met verbeterde smaak.  

Wie heeft dit getest? 
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Sumehr       ‘jouw medisch dossier in het kort’ 

Wat is Sumehr (Summarized Electronic Health Record)? 

Je huisarts houdt je medisch dossier bij. 

Daarin staat: Welke ziektes en klachten heb je gehad? 

  Welke behandelingen heb je gekregen? 

  Welke medicatie neem je? 

Een Sumehr is een samenvatting van je medisch dossier. 

Hoe gebruiken artsen je Sumehr? 

 Je huisarts kan jouw Sumehr delen met andere dokters of specialisten. 

 Alleen artsen kunnen een Sumehr maken, inkijken en delen met andere zorgverstrekkers. 

  Dat kan alleen als ze jou behandelen. 

  Dat kan alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Waarom is je Sumehr belangrijk? 

Je Sumehr kan ervoor zorgen dat je snellere en betere zorg krijgt. Andere artsen kunnen makkelijk de 

info over je gezondheid opzoeken, ook wanneer je huisarts niet bereikbaar is. 

Moet je bijvoorbeeld onverwacht naar het ziekenhuis? Of moet je in het weekend naar de dokter van 

wacht? Dan is het belangrijk dat de spoedarts, de specialist of de dokter van wacht meteen alle nodige 

info over je gezondheid heeft. 

De juiste en volledige info is belangrijk voor je gezondheid. 

Welke info staat er in je Sumehr? 

 Je naam, geboortedatum, adres … 

 Heb je allergieën, intoleranties …? 

 Welke ziektes, klachten of behandeling heb je nu of vroeger gehad? 

 Welke medicijnen neem je? 

 Welke vaccins heb je gehad? 

 Je contactpersoon: een familielid, een wettelijke vertegenwoordiger … 

Wil je jouw Sumehr inkijken?  

Dat kan op CoZo. 

Log in op www.cozo. met je identiteitskaart, je eID, of met itsme. 

CoZo bestaat ook als app op je smartphone. 

Op CoZo vind je ook andere medische info zoals verslagen van het labo, röntgenfoto’s, medische 

ontslagbrieven … 

CoZo is veilig! Alleen jij en de artsen bij wie je in behandeling bent, kunnen de info inkijken. 

Vragen over CoZo? Ga naar www.cozo.be/patient. 

Bespreek je Sumehr met je huisarts. 

 Bekijk de informatie in je Sumehr met je huisarts. 

 Ontbreekt er iets? Heb je liever dat er iets niet in je Sumehr staat? 

 Spreek erover met je huisarts. 

 Een Sumehr met juiste info is belangrijk voor je gezondheid. 

Enkele getuigenissen. 

Patiënt Jean-Pierre: “Mijn huisarts kent mijn gezondheidstoestand het best. Maar dankzij de Sumehr 

zijn ook specialisten direct op de hoogte, moest dat nodig zijn.” 

Spoedarts Elke: “Op de spoedafdeling zien we vaak patiënten die ons niet kunnen vertellen wat hun 

medische voorgeschiedenis is of welke medicatie ze nemen. Een Sumehr komt dan echt goed van pas.”  

http://www.cozo/
http://www.cozo.be/patient


 

  

Is een volle computerschijf zwaarder dan een lege? 
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OVG samenkomsten. 

Zaterdag 16 oktober 2021.  

Na een coronastilte van 20 maanden opnieuw nog eens samen. Ja het was 

van januari 2020 geleden dat wij elkaar nog eens gezien hadden. Natuurlijk 

was er veel nieuws te vertellen, het ene al wat plezanter dan het andere.  

Er waren 2 nieuwe lotgenoten aanwezig: Guy met dochter Inge uit Ronse en 

Ramon met echtgenote Marie-Rose uit Oudenaarde. 

Zoals voorzien werd een partijtje bingo gespeeld. De winnares werd Lili, en 

de troostprijs ging naar zuster Maria. 

Tussen de vele vertellingen door werd er ook nog met de ‘pietjesbak’ gespeeld. 

Uitslag:  1. Diane   2. Monique    3. Antoinette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 november 2021 

  

 

 

In memoriam 

De heer Ronny Cogge 

Levenspartner van mevrouw Marleen Soens 

Geboren te Esen op 18 juli 1956  /  Overleden te Gent op 5 november 2021 

 

De heer Daniël Rogge 

Weduwnaar van mevrouw Monique Claus 

Geboren te Nazareth op 21 oktober 1933  /  Overleden te Nazareth op 28 november 2021 

Wij stonden even stil bij onze 

overleden lotgenoten:  

Henri Vercruyssen 

Andre De Paepe 

Henri Andre 

Voorstelling van de Provox Life door Sofie Collaer. 

Een onverwachts groot succes, ondanks wat afzeggingen 

ten gevolge van Corona. Er waren lotgenoten bij die nog 

nooit op een bijeenkomst aanwezig waren. Een speciale 

vermelding: Lode en Franky waren vanuit Oostende 

afgezakt naar Sint-Bavo. 

Sofie heeft ons met een deskundige en verstaanbare uitleg 

met woord en beeld kennis laten nemen met het nieuwe 

Provox Life gamma van Atos.  

Nadien heeft iedereen nog de gelegenheid gehad om een 

persoonlijk gesprek te hebben met Sofie; ook daar werd 

gretig gebruik van gemaakt. 

 

 



 

 

Iemand beledigen is als een steen werpen in een modderpoel… men bespat alleen zichzelf. 
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Infodag Laryngectomie 

 

 

 

 

 

 

De infodag werd verplaatst van zaterdag 7 mei 2022 naar zaterdag 8 oktober 2022. 

Op de vergadering van de Liga op 11 oktober 2021 werd er opnieuw een werkgroep samengesteld voor 

de organisatie van de infodag.  

Wij houden u tijdig op de hoogte van het programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Oost-Vlaamse vereniging i.v.m. met infodag. 

Infodag Laryngectomie  Zaterdag 8 oktober 2022 te Hasselt. 

Hasselt ligt niet bij de deur. Met de wagen vanuit Gent +/- 140 km,  +/- 1u45. Met het openbaar 

vervoer (trein + bus) is het praktisch niet te doen. Wij zouden voor dag en dauw moeten 

vertrekken. 

Wij opteren ervoor om met een bus of met wagens te rijden, alles hangt af van het aantal 

deelnemers. Denk er nu al eens over na of u geïnteresseerd bent om  mee te gaan of misschien 

bereid bent om tegen vergoeding met de wagen te rijden. U hoeft zeker nu nog niet te beslissen; ik 

kom later op mijn vraag terug. 

Noteer alvast die datum in uw agenda.   

 

Infodag laryngectomie:  

zaterdag 8 oktober  2022 te Hasselt 

PXL Congress, Elfde-liniestraat 23, 3500 Hasselt 



 

Mijn beste vriend ging er van door met mijn vrouw en geloof mij; ik mis hem.  
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Met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek: 

de patiënt beslist. 

 

Vanaf 15 september 2021 kan je als patiënt kiezen om je voorschriften 

volledig digitaal te beheren en zonder papieren voorschrift naar de apotheek te 

gaan. 

Tot nu kreeg je steeds een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ (met 

een streepjescode) mee bij je huisarts, of bij je arts-specialist, tandarts of 

vroedvrouw. 

Keuzevrijheid van de patiënt. Drie mogelijkheden. 

De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou 

de keuze laten. Je kiest als patiënt dus zelf of je een geprint voorschrift wilt of 

niet. 

 

Optie 1: een papieren voorschrift 

Je kiest voor een papieren voorschrift. Je huisarts of andere voorschrijver geeft je net als de 

voorbije jaren een ‘papieren bewijs van elektronisch’ mee. 

Optie 2: een digitaal voorschrift 

Je kiest ervoor om het elektronisch voorschrift digitaal te beheren. Bij de apotheek kan je het 

voorschrift tonen via een app op je smartphone of tablet. Je kan het voorschrift ook bekijken via 

de online gezondheidsportalen zoals www.mijngezondheid.be of www.myhealthviewer.be of via 

een aantal commerciële apps zoals Helena of Voorschrift op zak. 

Je kan het voorschrift indien gewenst ook nog afprinten via deze online portalen of apps. 

Optie 3: zonder bewijs, maar met je e-ID-kaart (paspoort)  of rijksregisternummer   

Je kiest ervoor om met je elektronische identiteitskaart (paspoort) naar de apotheek te gaan. De 

kaart wordt ingelezen door de apotheker, waardoor de elektronische voorschriften zichtbaar 

worden. 

Je kan ook je rijksregisternummer geven, op voorwaarde dat je e-ID al eerder werd ingelezen door 

de apotheker in de 15 maanden voorafgaand. Andere identificatiemogelijkheden zijn: KidsID, Isi+ 

en vreemdelingenkaart. 

Het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat. 

Extra functies dankzij de digitale opties. 

 Geneesmiddelen reserveren 

Je kan je geneesmiddelen reserveren bij een bepaalde apotheek via de online 

gezondheidsportalen. Alleen de apotheker waarbij je reserveert ziet deze reservaties.  

 Voorschriften verbergen via de privacy-vlag 

Je elektronische voorschriften zijn standaard zichtbaar voor alle apothekers. Je kan ervoor 

kiezen om bepaalde voorschriften te verbergen voor bepaalde apothekers. Zo zet je via een 

privacy-vlag een beperkte toegang (bijvoorbeeld voor 1 apotheek) zodat het voorschrift 

enkel voor die apotheek zichtbaar is. Deze functie werkt enkel als je kiest voor de e-ID-

kaart (optie 3), want het papieren en digitale bewijs wordt (via de streepjescode) steeds 

zichtbaar voor de apotheker die het inscant. 

Meer info?  Een uitgebreide toelichting vind je op https://recip-e.be/nl/fase-3-dematerialisatie/. 

http://www.mijngezondheid.be/
http://www.myhealthviewer.be/
https://recip-e.be/nl/fase-3-dematerialisatie/


 

Mijn beste vriend ging er van door met mijn vrouw en geloof mij; ik mis hem.  
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Bron: Vlaams Patiëntenplatform (VPP). 

 



 

Hij: wat moet je geven om je te kunnen kussen? 

Zij: chloroform.  
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 Bier zorgt voor een reine huid. 

Bepaalde vitaminen in bier regeneren de huid en zijn goed voor de opbouw van pigment. 

Je huid wordt gladder en meer flexibel. 

 Bier is goed tegen verkoudheden. 

Wie warm bier drinkt, is minder snel verkouden. Warm gerstenat bevordert de 

bloedsomloop en de ademhaling, helpt tegen gewrichtspijn en versterkt je 

immuunsysteem. Tip: verwarm een fles bier in een bain-marie en leng aan met vier lepels 

honing. 

 Bier beschermt zwangere vrouwen. 

Een gebrek aan folic-zuur (een vitamine van de B-groep) kan een oorzaak zijn van 

vroeggeboorte en misvorming van de foetus. Een liter bier bevat meer dan onze dagelijkse 

behoefte. Alcoholvrij bier is bijgevolg een aanrader voor zwangere vrouwen. 

 Bier scherpt de eetlust aan. 

De bestanddelen van hop, het koolzuur, en de alcohol in bier stimuleren de 

spijsverteringssappen en de eetlust. 

 Bier voorkomt maagzweren. 

Anderhalve liter bier per week remt de aangroei van bacteriën (helicobacter pylori) die 

een ontsteking van de maagwand kunnen veroorzaken waardoor het risico op maagzweren 

afneemt. 

 Bier is een snelle dorstlesser. 

De bestanddelen van bier zorgen ervoor dat je dorst sneller gelest wordt dan wanneer je 

een glas helder, fris water drinkt. 

 Bier helpt afvallen. 

Studies tonen aan dat mensen die – weliswaar met mate – bier drinken, minder 

overgewicht vertonen dan niet-drinkers. Bier bevordert immers de stofwisseling. Een glas 

bier bevat bovendien minder calorieën dan bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid appelsap. 

 Bier zorgt voor mooier haar. 

Bier bevat mineralen en vitaminen die je haar verzorgen. Een ‘bierspoeling’ geeft je haar 

meer kracht en volume. En geen paniek: de biergeur is na enkele minuten vervlogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter, ik zou heel graag hebben dat je er wat aan doet 

opdat mijn man zou voorzien zijn als een stier. 

Wel, kleed je dan maar snel uit! We zullen al beginnen 

met hem horens te zetten …..  

 
 

Iedereen zegt dat men meer groenten moet eten. 

Bier is gemaakt van hop.  Hop is een plant. Dus bier = groente. 

Besluit: hoe meer bier men drinkt, hoe meer groenten men naar binnen 

krijgt!!! 
 
 

Bier 

Nog enkele wetenswaardigheden over bier 

i.v.m. gezondheid. Of alles wetenschappelijk 

bewezen is, weet ik niet. Aan u om het te 

geloven of niet en eruit te nemen wat u het best 

past.  

 



 

Hoe heet een condoom op z’n Zweeds? 

Pippi Vangkous. 
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 Hoe neem je een coronatest af bij een 

gelaryngectomeerde? 

 

 

 

 

Omdat we veel vragen binnen krijgen over de coronatest en laryngectomie kregen we het volgende 

advies Van Dr. Remco de Bree van het UMCU 

 

De COVID-19 pandemie ligt nog niet achter ons. Dat betekent dat er nog steeds mensen besmet 

worden met het coronavirus. Het is belangrijk dat mensen zich laten testen bij klachten. Het zorgt 

ervoor dat we nieuwe besmettingen eerder vinden. Mensen die het virus blijken te hebben, gaan in 

isolatie en blijven thuis. Men start met bron- en contactonderzoek en adviseert quarantaine voor 

huisgenoten en nauwe contacten. Zo wordt voorkomen dat deze nauwe contacten anderen besmetten. 

Testen is dus belangrijk om de verspreiding van het virus in te dammen en in de gaten te houden. 

De gebruikelijke manier van testen is een uitstrijk nemen uit de neus en keel met een wattenstaafje. Dit 

gaat naar een laboratorium voor een zogenaamde PCR-test. Bij de PCR-test worden kopietjes van een 

deel van het virus gemaakt. Een stukje genetisch materiaal van het virus wordt sterk vermenigvuldigd, 

om het aan te kunnen tonen. De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-

test het virus ook oppikt bij iemand die weinig virus bij zich draagt. 

Maar hoe gaat dat nu bij een gelaryngectomeerde bij wie lucht- en voedselweg gescheiden zijn en er 

drie in plaats van twee openingen zijn van lucht- en voedselweg naar buiten? Bij navraag blijft de 

uitstrijk uit de neus het belangrijkste, omdat het virus zich daar vermenigvuldigt. De meerwaarde van 

een uitstrijk van het tracheostoma is niet duidelijk, maar praktisch lijkt het nuttig om dit toch ook te 

doen. Indien één van de drie uitstrijken positief is, moet de geteste persoon als positief beschouwd 

worden 
 

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 

 

 

Zeldzame foto van mijn jeugd 

waar je mijn mobiele telefoon en 

mijn mailbox heel goed kunt zien. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fde2estemwinkel.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd7db845a55d406173a9a53075%26id%3Dc05144791d%26e%3D43c2ba264f&data=04%7C01%7C%7C4ee83b711da3499c58a408d9b4c3146a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637739572230191085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4ptUqAfZUe3TxEvI7LnoNAIjRMvSMr%2FU68EqRd0L6Pk%3D&reserved=0


 

 

 

Als god de mens had geschapen om computers te gebruiken had hij ons zestien vingers gegeven. 
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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 links Keizer 

Karelstraat in, dan opnieuw 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 15/1/2022 om 14.30 u    zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u  (Bingo) 

zaterdag 12/3/2022 om 14.30 u  (T-Stoma)  zaterdag 15/10/2022 om 14.30 u 

zaterdag 23/4/2022 om 14.30 u    zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u  

zaterdag 18/6/2022 om +/- 11.30 u (ontspanning)  zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u (kerstfeest) 



 

 

 Vrouwen zijn als paddenstoelen, als je de verkeerde treft ga je eraan kapot. 
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 Ze zeggen dat geluk van binnenuit komt, daarom voelt het goed om een scheet te laten. 
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Men drinkt beter te veel goede wijn dan een beetje slechte. 
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Hinderpaal: erectie op het verkeerde moment.  
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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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Nederlands is moeilijk te begrijpen… om 
moedeloos van te worden!  

 

Farid rijdt met zijn VW-busje  en gezinnetje 
(Fatima en 9 schattige kinderen) voor het 
eerst naar het Noordzeestrand. 

 

 

In Bredene aangekomen bemerkt hij een bord met een tekst : 
"DUINWEG" . 

"Nondeju" sakkert Farid," Duinen zijn weg" 

Even later merkt hij een bord met "STRANDWEG" en daarna met 
"ZEEWEG". 

"Alles weg", sakkert hij nogmaals. Wij dan maar beter terug gaan naar 
huis, "maar dan nog even iets eten onderweg". 

Komen ze bij een bord "WEGRESTAURANT". 

Farid heeft het niet meer. 

Het begint al te schemeren als een politiepatrouille Farid staande houdt op de autobaan. 

"Uw rechter voorlicht brandt niet", meldt de agent. 

"Lamp en licht ook weg" sakkert de radeloze Farid. 

"Geen nood", zegt de agent, " 3 km verder bevindt zich een benzinestation, daar kunt u een nieu-
we lamp kopen". 

Farid is opgelucht dat hij geen boete heeft gekregen. 

Even later arriveert hij bij het benzinestation en bemerkt een bord met de 
tekst : 

" HALOGEENLAMPEN" (*) 

 

          

          * Halo geen lampen 
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