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Beste Vrienden 
 

Zware feiten hebben de laatste tijd bij velen een diep gevoel van 
machteloosheid, woede en droefheid opgewekt. Wat bezielt toch onze 
maatschappij? Waarom dit zinloze geweld? Is samenleven dan zo moeilijk? 
Maar ook zien we langs alle kanten uitingen van solidariteit, van 
meevoelen opwellen. Mogen we hopen dat dit meer is dan een plotse 
opwelling en dat dit echt wortel kan schieten en groeien tot een sterke 
plant.  
 
Samenhorigheid, begrip en respect zijn ook binnen onze vereniging 
belangrijke waarden, waaraan we nooit genoeg aandacht kunnen geven. 
Samenhorigheid betekent ook samen denken en samenwerken. 
 
Een aantal vragen stellen zich heel scherp binnen onze vereniging afasie. 
Ze zijn beslissend voor de toekomstige werking. 
 

In welke richting willen we verder gaan met de vereniging afasie? 
Wat vinden wij, leden met en zonder afasie, belangrijk? 
Beantwoordt de vereniging aan onze verwachtingen? Wat wensen 
we anders? Hoe komt het toch dat jonge medewerkers, die een 
nieuwe wind kunnen laten waaien, zo moeilijk te vinden zijn?  

 
Grijp dus naar jullie pen of naar de telefoon en laat ons iets weten, 
rechtstreeks of langs de regioverantwoordelijke.  
 
Deze vragen komen ook ter sprake op de Algemene Vergadering met 
bestuursverkiezing op 24 juni in het Revalidatiecentrum Hof ter Schelde te 
Antwerpen om 15 uur (niet 14.30u zoals in vorige 'Wat zeg je?' stond).  
Iedereen is welkom maar wil het secretariaat of de voorzitter verwittigen. 
We hopen dat deze 'Wat zeg je?' nog tijdig bij jullie in de bus valt. 
 
Het tweede nummer van 'Wat zeg je?' biedt alweer een interessante mix 
van artikelen, verslagen, nieuwtjes en ontspannende raadsels. 
Voor elck wat wils!  
 
Noteer al in uw agenda: NATIONALE DAG OP ZONDAG 17 SEPTEMBER 
georganiseerd door regio Antwerpen. 
Geniet ondertussen van een weldoende vakantie thuis of op een ander en 
probeer ongezonde tijdsdruk zoveel mogelijk te vermijden. 
 
Lieve Vercruysse, voorzitster 
03/219.21.47; e-mail: livercruysse@village.uunet.be 
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DIGITAAL: NIEUW OEFENPROGRAMMA VOOR AFASIE 
FRANK PAEMELEIRE 

 
 
Inleiding 
 
In dit artikel bespreken we een vrij recent op de markt gekomen computerprogramma 
specifiek voor personen met afasie. Het programma heet DIGITAAL en werd vrijwillig 
ontwikkeld door de Nederlandse logopediste Atie Köbben die reeds eerder het 
programma Kompro 2000 maakte.  
 
Computerprogramma bieden heel wat mogelijkheden voor de stoornisgerichte 
behandeling van afasie (Paemeleire, 2006). Ten eerste is een computerprogramma een 
ideaal instrument om zelfstandig te oefenen naast de traditionele logopedische therapie. 
Steeds meer senioren beschikken ook over een aantal basis computervaardigheden en 
dit zal in de toekomst enkel en alleen maar toenemen. Ten tweede biedt een 
computerprogramma veel meer variatiemogelijkheden dan de klassieke pen-en-papier 
taken. Op 1 schijfje staan duizenden foto’s in kleur, als hint kan er een gesproken woord 
aangevraagd worden en zo verder. Een derde voordeel is de mogelijkheid tot 
automatische, geïndividualiseerde feedback gebaseerd op het antwoord van de 
individuele gebruiker. Wanneer de persoon bij een schriftelijk benoemtaak bijvoorbeeld 
een letter verkeerd intikt, verschijnt die automatisch in een rode kleur. Bij veel 
programma’s kan men ook een ‘rapport’ afdrukken waardoor de vooruitgang op een 
bepaalde taak eenvoudig kan worden bijgehouden. Doordat in de programma’s 
verschillende cues worden voorzien, geraakt de persoon niet zo snel gefrustreerd als bij 
een pen-en-papier taak. Ook leert hij zelfstandig welke cue voor zichzelf het beste 
werkt. Tenslotte wordt oefenen op een computer door veel personen met afasie als 
meer volwassen ervaren wat de motivatie om zelfstandig te oefenen vergroot. 
Concluderend kan worden gesteld dat in de toekomst computers en 
softwareprogramma’s steeds vaker in de revalidatie van afasie zullen ingeschakeld 
worden. Naar de effectiviteit en de transfer van taaltraining naar dagdagelijkse 
communicatie (vb. woordvindingsproblemen) wordt momenteel erg veel onderzoek 
gedaan (zie bijvoorbeeld het themanummer van het tijdschrift getiteld ‘Aphasiology 
Computers and Aphasia’, 2004).  
 
Uiteraard zijn er ook mogelijke nadelen en beperkingen aan het gebruik van 
computerprogramma’s bij afasie verbonden (Paemeleire, 2006). Ten eerste zijn er een 
reeks praktische en financiële beperkingen. Personen met afasie zijn vaak senioren, die 
niet altijd vertrouwd zijn met de basis computervaardigheden (opstarten computer, 
bedienen muis en toetsenbord, ...). Een computer en een computerprogramma zijn 
meestal ook grote investeringen. Een tweede beperking betreft de nevenstoornissen die 
veel personen met een afasie hebben en het zelfstandig gebruik van een 
computerprogramma in veel gevallen onmogelijk maken. We denken hierbij aan fysieke 
beperkingen (zoals visusstoornissen en halfzijdige verlammingen) en 
neuropsychologische functiestoornissen (zoals apraxie, geheugenstoornissen en 
dysexecutieve stoornissen). Een derde nadeel van het gebruik van 
computerprogramma’s is dat dit ten koste kan gaan van communicatiegerichte 
behandeling door een logopedist. In bepaalde landen met een ander 
terugbetalingssysteem binnen de ziekteverzekering wordt het gebruik van 
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computerprogramma’s bij afasie erg gestimuleerd omdat dit de algemene 
revalidatiekosten sterk zou kunnen verminderen. Een computerprogramma is met 
andere woorden veel goedkoper dan een logopedist. We zijn er van overtuigd dat een 
programma steeds moet gezien worden als een aanvulling op of hulpmiddel bij de 
traditionele logopedie. Een laatste opmerking betreft het beschikbare oefenmateriaal. 
Hoewel er de laatste jaren vanuit Nederland enkele goede programma’s zijn 
overgewaaid, denken we maar aan Kompro 2000, is het beschikbare materiaal beperkt. 
Logopedisten probeerden dit gemis soms op te lossen door het zelf ontwikkelen van 
computertaken met het een programma als Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca). Met dit 
gratis programma kunnen snel allerhande computeroefeningen gemaakt worden zoals 
matchingtaken, kruiswoordraadsels, multiple choice oefeningen. Uiteraard is dit erg 
tijdsintensief en werden de gemaakte oefeningen (in strijd met de filosofie van dit 
programma) helaas niet ter beschikking gesteld via het internet. We waren dan ook erg 
verheugd met de lancering van DIGITAAL. 
 
 
Beschrijving programma 
 
DIGITAAL bestaat uit een massa oefeningen die verdeeld zijn in 4 rubrieken: oefenen 
met typen, oefeningen op woordniveau, oefeningen op zinsniveau en woordspelletjes. 
De individuele oefeningen zijn: 
 

• Plaatje woord: Kies of typ het juiste woord bij het plaatje.  

• Letter: Vul de ontbrekende letter in.  

• Lettergreep: Kies het juiste woord.  

• Anagram: Maak van de letters een goed woord.  

• Benoemen: Benoem het plaatje.  

• Natypen woord: Typ het woord.  

• Duo woord: Typ het juiste woord. 

• Vragen: Beantwoord de vraag. 

• Wat past: Kies het woord dat past bij het gegeven woord. 

• Memory: Zoek twee dezelfde plaatjes. 

• Typen letter: Typ een letter. 

• Woord invullen: Vul het ontbrekende woord in. 

• Plaatje woord met voorbeeld: Kies het juiste woord bij het plaatje 

• Welk woord: Typ of kies het juiste woord bij het plaatje. 

• Synoniem: Welk woord betekent hetzelfde? 

• Schakel: Typ het juiste woord. 

• Letter invullen: Vul de ontbrekende letter in. 

• Natypen zin: Typ de zin. 

• Wartaal: Zet de zin in de goede volgorde. 

• Verhaal: Zet de zinnen in de goede volgorde. 

• Wat past niet: Kies het woord dat niet in het rijtje past. 

• Woord memory: Zoek het woord bij het plaatje. 

• Typen woord: Typ het woord. 

• Woord raden: Raad het woord binnen tien beurten. 
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In DIGITAAL zijn er oefeningen voor toetsenbordgewenning, fonologie, semantiek en 
syntaxis. Er zijn steeds 2 of 3 verschillende niveau’s per oefening. Er zijn taken op 
klank-, woord-, zins- en tekstniveau. Naast de oefeningen zijn ook een hele reeks 
spelletjes opgenomen in DIGITAAL waaronder gebruik van de euro, tangram, 
fotopuzzels, mastermind, OXO en vier op een rij. De spelletjes zijn in eerste instantie 
leuk om (alleen of met twee spelers) te spelen maar kunnen ook gebruikt worden bij het 
trainen van neuropsychologische functies zoals aandacht, visuospatiële functies, 
calculie, executieve functies en korte termijngeheugen. 
 
 
 
 
 
 
 

Naar 
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oefeninge
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Feedback 
antwoord 
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woord 

Eerste letter(s) 

Keuzes 

Nummering oefening 

Antwoord cliënt 
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Evaluatie 
 
Positieve kritieken 
• Het programma heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding (slechts 12,50 euro), 

vergelijk met Kompro 2000 (kostprijs 45O euro voor niet leden en 29.50 euro voor 
mensen die tenminste 2 jaar lid blijven van de Afasie Vereniging Nederland). 

• Door een gebruiker te creëren onthoudt het programma welke oefening je laatst 
gedaan hebt, ook als meerdere personen het zelfde programma gebruiken. 

• Bijna alle fonologische oefeningen worden semantisch ondersteund door de 
overeenkomstige prent. 

• Het lettertype kan gewijzigd worden (in het menu wijzigen/lettertype, opgelet de 
wijziging vindt pas plaats bij het opstarten van een nieuwe oefenitem) 

• Er is een grote variatie in moeilijkheidsgraad (de drie sterren oefeningen van het 
onderdeel synoniemen bijvoorbeeld maakt het programma ook bruikbaar voor 
cliënten met een lichtere afasie) 

• Het programma bestaat zowel uit oefeningen als spelletjes en biedt uren 
oefenmateriaal. 

• Het gebruikte beeld- en geluidsmateriaal is duidelijk en aangenaam. 
• Iedere oefening wordt gepresenteerd in de zelfde, duidelijke layout (zie screenshot 

op de vorige pagina! sterren geven de moeilijkheidsgraad aan, PRAAT: gesproken 
woordvorm, <: vorige, =: zelfde, >: volgende oefening, +: niveau omhoog, - : niveau 
omlaag, HULP: grafemische cue) 

• DIGITAAL heeft een eigen website (www.afasie-digitaal.nl) met een beschrijving van 
het programma, een onderdeel met tips voor het gebruik van DIGITAAL (vb. 
veranderen lettertype, oefeningen nummeren) en gratis leuke fotoraadsels en 
woordspelletjes. De site is duidelijk en de navigatie is eenvoudig. 

• De bestellingen gebeuren erg vlot (zie verder) met een snelle levering via de post en 
dit ook in Vlaanderen. 

 
Negatieve kritieken 
• De basisnavigatie is erg verbaal gericht en wordt niet ondersteund door symbolen of  

illustraties, hierdoor is het soms moeilijk voor een cliënt om zelf tot de gewenste 
oefening te geraken. 

• Sommige taalspelletjes zijn van een zeer hoog niveau en de vraag is welke persoon 
met afasie ooit de moeilijkste niveau’s kan oplossen (vb. DUOWOORD _ _ _ _ _ 
man/knuppel, vul het ontbrekende woord in). 

• De gebruiker krijgt feedback op zijn totale antwoord door middel van een mannetje 
dat lacht of fout kijkt, het visueel verschil tussen beide is echter niet duidelijk 
genoeg. Een groot groen en rood kleurvlak ter ondersteuning lijkt ons beter. 

• Bij de typoefeningen is de presentatie van de stippen die de woordvorm aangeven 
soms verwarrend (vb. soms verdwijnt een stip, de stippen schuiven op bij het 
invullen) 

• De oefeningen kunnen genummerd worden maar dit is enkel zichtbaar in de 
statusbalk onderaan wat niet echt goed leesbaar is. Er kan ook geen overzicht van 
de prestaties afgedrukt worden. 
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Conclusie 
 
Met DIGITAAL bracht Atie Köbben een oefenprogramma met een schitterende 
prijs/kwaliteit verhouding op de markt. DIGITAAL is geschikt voor verschillende 
afasietypes en ernstgraden en werd door onze cliënten als erg positief en motiverend 
ervaren. DIGITAAL is een lovenswaardig initiatief dat we dan ook warm aanbevelen. 
 

 
 
Bestellen 
 
De systeemeisen zijn Windows 98 of hoger, Pentium 16 Mb en schermresolutie van 
800x600x16 (of hoger). Uitgever van DIGITAAL is A.H. Köbben-van Vessem, 
Libellenveld 2, 2318 VG Leiden, Nederland, e-mail: atie@afasie-digitaal.nl. Om 
DIGITAAL te bestellen stuurt u een e-mail naar atie@afasie-digitaal.nl met uw naam en 
de volledige adresgegevens. Maak vervolgens 12, 50 euro over op Rabobank 
3355.40.139 ter attentie van A.J.F.Kobben eo A.H.Kobben-van Vessem, IBAN nummer 
NL64 RABO 0335 5401 39, BIC RABONL2U 
 
Referenties 
 
http://www.speech-therapy.org.uk/software%20evaluation%20for%20the%20web.htm 
Paemeleire, F. (2006). Software en Afasie. Workshop voorgesteld op 17 maart 2006 in 
de Bachelor Opleiding Logopedie, Arteveldehogeschool Gent. 
 
Met dank aan collega Liesbet De Smet en enkele cliënten voor de hulp bij de 
praktijkevaluatie van het programma. 
 
�Alle beschreven internetlinks zijn te vinden op de portaalsite van de auteur 
www.neurocom.be  
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Gelieve deze datum al vrij te houden … 

 

 

 

REGIO ANTWERPEN ORGANISEERT 

 

 

DE 

NATIONALE DAG 
 

 

DIE DOORGAAT OP 

 

 

ZONDAG  17 SEPTEMBER 2006  

 

 

TE KALMTHOUT 

IN HET STRIJBOSHOF 

 

 
VERDERE INLICHTINGEN EN UITNODIGING VOLGEN NOG 

 

 

 

 

 



8 

Vlaams-Brabant Wakker Geschoten 
over : 2de Contactnamiddag, de 

‘Werkgroep Vergadering’ 
en onze ... TOEKOMST !!! 

 
met hulp van de Werkgroep - en foto’s van Marjolein en Philip  

’t meeste van dit verslag geschreven door Hubert Mannaerts, regioverantwoordelijke 
 
 
Voor een thema voor een Contactnamiddag, iemand had een goed idee :  een 
houtsnijder uit Laakdal ! ‘Waar ligt Laakdal ?’ Het was ver voor ons om daar naar toe te 
gaan en ook ver voor hem om naar hier - Rotselaar, in ons clublokaal - te komen . ‘Maar 
ik kende ook een houtsnijder, die woont in Wilsele, 4 km van Rotselaar, ik bel naar hem 
!’ 
 
‘Ja, zei die ‘ik werk niet alléén met hout, maar ook met alle soorten materiaal . Ik stuur 
je enkele werken op per mail!’ De week verstreek, niets ; twee weken, drie weken nog 
altijd niets, maar wij hebben geen tijd meer : wij moeten de uitnodiging nog maken en 
op tijd versturen. Ik telefoneer naar hem, en het was zijn echtgenote : ‘Ah, die is dat 
vergeten : hij zit veertien dagen in Zwitserland, om te skieën – ik blijf hier met ons 
kindjes !’ 
Wat nu ? Toevallig kregen we een vernissage van de Kunstkring ‘Het Zoutkist’ in St-
Truiden, waar een vriend van ons ook tentoonstelde, en in de uitnodiging was er ook 
een man, die ‘Houtsneden’ - en Beelden en Schilderijen – deed .  
Wij daarop af en babbelden met die kunstenaars. Die heer, Rohnny HOUWAER, had 
wel interesse om eens te komen uitleggen wat hij deed .  
 
Wij stuurden de volgende dag hem een brief welke dag de Contactnamiddag was, in de 
gemeente Rotselaar en dat wij geen rijke regio van de Vereniging Afasie hebben en wat 
hij vroeg om eens te komen.  
Het Avontuur begon al : ‘Zo ver durf ik niet rijden, ik wil het gratis doen, maar zo ver durf 
ik niet rijden’, zei hij hèvig verschrikt, dàt voel ik al in de hoorn . Die meneer heeft 
vroeger ook verschillende tegenslagen gehad, moeten stoppen als zelfstandige en om 
zich bezig te houden gaat hij naar de Academie – Haspengouwse Academie Beeldende 
Kunsten - in St.-Truiden en ... speelt ook nog koster in zijn dorp . Ah, nog iets : hij moet 
al thuis zijn om half vijf : ‘Ik moet de deur van de kerk open doen, want daar is mis!’ 
Dus : twee mogelijkheden, wij gaan hem halen, hij doet wat hij kan in een uur, mijn 
vrouw brengt hem terug thuis en komt terug naar Rotselaar, want de Contactnamiddag 
is nog bezig of ... iemand anders gaat hem halen en brengt hem veilig én op tijd voor de 
kerktoren in Halmaal-Dorp ( wijk van St.-Truiden ) .  
Ik vraag het – ik telefoneer – naar mijn kunstzinnige vriend : die was juist aan ’t eten, 
‘bel over een uur nog eens!’ maar ik denk dat hij het zou doen. En inderdaad : zo is het 
gegaan ! 
Was dat ook géén Spànnend Avontuur, lezers ? Toch voor mij !! En mijn vrouw !!! 
 
 
Wat liet Rohnny Houwaer ons zien? Het ging dus over : houtsneden, beelden en 
schilderijen, want Rohnny had veel bij, behalve zijn houten beelden . Daar had hij wel 
een foto-album bij en een ‘Bloesem-impressie’ uit Borgloon 2006 . Recente beelden van 
o.a. Rohnny .  
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Daar stond ook een mail in : kunstencentrum.de.stroopfabriek@telenet.be ; voor de 
meesten een website, omdat Rohnny geen PC noch internet heeft .  
 
Hij liet ons ‘probeersels’ zien, waar er iets mis is gegaan, maar zo heeft hij kunnen 
uitleggen hoe hij het deed . De pers kon hij niet meebrengen ( in de foto kon je het 
begrijpen, die ‘dingen’ wegen een ton ), maar wel hoe hij het deed : met triplex, metalen 
of zink en ‘vroeger deden ze het met koper’ . Door het drukken met metaal ( zink, koper 
) is het “diepdruk” en met triplex “hoogdruk” . De inkt om te persen is “lino inkt”, te 
vinden in speciale tekenwinkels ; in Leuven is er ook ene .  
 

 
 
Wie écht nieuwgierig was, was Leentje en ( haar dochter ) Birgit , omdat Leentje ook 
naar de Academie gaat, in Leuven. In een der edities van “Wat zeg je?” is er ook een 
tekening van haar, editie 2005 nr. 4 . ‘Hoeveel kost zo’n schilderij ?’ werd er gevraagd . 
Een schilderij, met kader en al, grootte 40 x 50 kost 80 euro en voor een heel grote ( 
DIN A0 formaat, 82 X 120 ) vroeg Rohnny 280 euro .  
‘Wie er nog andere wil zien, ik nodig jullie uit voor mijn volgende tentoonstelling in mijn 
eigen huis, Halmaal-Dorp 10 – 14 te 3800 St.-Truiden op 10 en 11 juni van 13 – 19 uur ; 
de receptie is vrijdag 9 juni 2006 !’ ; telefoon 011- 68 36 08 . 
De andere kunstenaar, chauffeur en collega van hèm op school, dronk zijn laatste 
Hoegaarden leeg, beiden namen afscheid van ons en namen alles mee, ‘ja, die schets 
mogen jullie hebben’, zei Rohnny vriendelijk ‘de lijst en pass-partout moeten jullie zelf 
kopen, natuurlijk’ en zij vetrokken ter stond .  
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Er werd veel over gepraat, ook dat twee mensen naar Spanje gingen met de auto, nog 
een  andere had niet kunnen vertrekken naar zijn warm land ( Portugal ), is thuis in de 
‘Paasvakantie’ (!) gebleven en ineens : kwam de taart . Ik vertelde tussenin dat 
volgende twee Contactnamiddag, in september zou de heer FRANK PAMELEIRE 
komen, en heel kurieus wist niemand wie hij was : who the ( censuur ) is Frank 
Pameleire ? 
‘Allee : die schrijft in elke editie van ‘Wat zeg je?’ over de nieuwe dingen over afasie, 
over internet, over wetenschappelijke dingen, ah, hij gaf ook een voordracht in het 2de 
Symposium ‘Over Afasie Gesproken’ in het TPC in Antwerpen met de 25 jarig bestaan 
van de Vereniging Afasie vzw, ... hij vertelt over nieuwe wetten, over ... over ... 
blablabla, maar IEDEREEN heeft wel een opfrissing nodig, want WIJ ZIJN FIER, regio 
Vlaams-Brabant dat de heer Frank Pameleire naar hier komt, ... gratis behalve ‘his’ 
benzine onkosten ! 
Frank mailde mij : wat wil jij wat ik voor jullie zal doen ??? 
En daarom is er een ‘Werkgroep Vergadering’ gepland ! 
 
Wat Frank al voor ons zoal geschreven heeft in het ‘Wat zeg je?’ van 2002 tot nu :  

- Afasie op het internet ( 1 ) ;  
- inleidingen, website; bespreking : opname, beroerte, ergotherapie, fysiotherapie, 

medicatie ;  
- Neurocom ( 3 ), ontworpen in zijn Artevelde Hogeschool in Gent ;  
- Intonation +  Melodic International Therapy ( MIT ) - met muzieknoten, deel 1  
- Adaptietheorie over o.a. Agramatisme ( telegramschrift ), deel 2  
- Nieuwe Testmateriaal voor Afasie : BIPAC- en BEBA-Testen 



11 

- Subtypes binnen Globale Afasie – is 1/3 van alle afasieën ; vb. de RU = recurring 
uttance ( tantan, pipipi, ... ), China Syndrome, hemianopsie – ‘n rechter 
halfzijdige oogvelduitval, hemiplegie, apraxie, agnose, ... +  

- De Boston Benoemtest ( BBT ) 1983, inleiding, beschrijving  
- Richtlijnen voor een afasievriendelijk internet  
- Afasia And It’s Therapy door Anna Basso ( 2003 ), een boekbespreking   
- Nieuwe Inzichten over Behandeling : Herstel door communicatie bevorderen ( de 

spreekbeurt in de 2de Symposium ‘Over Afasie Gesproken’ in de TPC op vrij. 7 
oktober 2005 ) +  de hele spreekbeurt, Aanleiding van 25 jaar Vereniging Afasie 
vzw, d.i. Nieuwe Inzichten over Behandeling : Herstel door communicatie 
bevorderen ! 

’n Opfrissertje en wij kregen hete Italiaanse koffie in ‘t begin, een gebakje la 
borriroriolobola... of zoiets en op het einde nog pralines de Belgique !  
En buiten was het heel zonnig en vandaag ook héérlijk voor een terrasje, maar wij zitten 
binnen : onze Italiaanse-Belgische gastdames hebben het koud, en iemand van hèn 
had al het begin van een griep ( ... je màg mij niet kussen, aub ! ) . 
 
In de ‘Werkgroep’ hadden ze er al over gepraat, en door de ‘opfrissing’ hadden we al 
een goede oplossing : laat Frank Pameleire wat hij in oktober 2005 uitgelegd heeft, het 
nog eens voor ons doen . Misschien niet voor de 4de Contactnamiddag in Rotselaar, 
maar voor de ‘Wintertuin’ in St.Jan’s Kliniek in Tienen als een extra Contactnamiddag ! 
Ah, wij keken allen naar de heer Gilbert Huyghe, wiens echtgenote Martine De Smet 
drie jaar een CVA gekregen had en een persoon is met afasie ; verleden jaar actief bij 
de Werkgroep Vlaams-Brabant : Gilbert vertelde over onze TOEKOMST van een 
slapende regio, wiens Contactnamiddagen plezant, leerrijk over kunst en  muziek en 
enkele keren goed gaan eten al jaren is geworden . En met Gilbert, de nog altijd-
wakkere  en - vroeger ingenieur in bouwkunde was - heeft verschrikkelijk goede ideeën 
...  
 
Tot volgende keer! 
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VERSLAG VAN DE C.N. 22/04/06 VAN ANTWERPEN 
 

Het was droog maar toch frisjes als de eerste mensen aankwamen in ons 
zaaltje van de St. Jan Berchmansparochie.  Om 13.45 u, om precies te zijn, 
begonnen de eerste koppels al binnen te komen.  Patrick van Karine, een 
nieuw lid, begon op slag tafels en stoelen mee te zetten. 
In de uitnodiging werd gevraagd om stipt op tijd te komen want we hadden 
Christophe Lafosse, de neuro-psychiater werkzaam in Hof Ter Schelde, 
uitgenodigd om te komen spreken over hersenen in het algemeen en over 
c.v.a. in het bijzonder. 
Wij waren met 44 mensen aanwezig, waaronder een paar nieuwe 
koppeltjes.  Buiten de drank waren er koekjes voorzien om wat te 
sneukelen, maar we hadden buiten George Velaerts gerekend.  George is 
chocolatier en maakt lekkere pralines.  Hij bracht een doos van 2 kilo 
pralines mee om bij op de tafels te zetten, echt tof. 
Na het plaatsen van het scherm kon Dhr. Lafosse beginnen met zijn 
uiteenzetting.  Wij konden op het scherm volgen wat hij op zijn pc 
aanwees.   
Hij begon met onze hersenstructuur uit te leggen.  De hersenstam, de klein 
hersenen, de tussenhersenen enz.  Hersenen bestaan uit miljarden 
celletjes en worden gevoed door ontelbare kleine adertjes die de nodige 
zuurstof meebrengen.  Dat onze hersenen complex zijn weten wij allemaal, 
hij beweerde dat de wetenschap maar 20% kennis van de materie had. 
Onze hersenen zijn constant in werking, waarnemen, begrijpen, orders 
geven aan de verschillende ledematen om te functioneren. 
Nadien wijdde Dhr. Lafosse uit over c.v.a.  wat er zoal gebeurt in onze 
bovenkamer, welke invloeden dat heeft op onze gedragingen. 
Zo kwam hij automatisch op het onderwerp afasie.  Onze mensen kennen 
de gevolgen er wel van.  Zij moeten leren er mee om te gaan en te leven.  
Ook voor de partners is er een niet onbelangrijke rol weggelegd. 
Heel de spreekbeurt weergeven is niet mogelijk.  Méér dan 2 uren heeft 
Dhr. Lafosse een professionele maar verstaanbare uitleg gegeven.  
Slechts een paar afatici kwamen zeggen dat ze een beetje moeite hadden 
om te volgen. 
Na een paar vragen beantwoord te hebben werd Dhr. Lafosse bedankt met 
een warm applaus en een kleine attentie onder de vorm van een 
boekenbon. 
Het was een leerzame namiddag, de afwezigen hadden ongelijk. 
 
Jef van Dessel. 
 



13 

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN 18 MAART 2006. 
 
 
Het was weeral geleden van ons jaarlijks etentje in januari in Hof ter 
Schelde, dat we bijeen geweest waren, dus deed het deugd mekaar weer 
eens te zien. 
Normaal gezien zouden we bijeenkomen op 11 maart, maar vermits de 
zaal niet vrij was, moest het op 18 maart. 
 
Maar… die namiddag was het de rechtstreekse uitzending  van de grote 
klassieker Milaan-San Remo, en omdat we  toch wel wat mannen 
sportliefhebbers in de groep hebben, hadden er  toch wel een tiental 
personen afgebeld.   
Maar niet getreurd, we waren toch nog  met een dertigtal personen. 
 
Na eerst iedereen te hebben voorzien van een natje, er op elke tafel veel 
heerlijke wafeltjes stonden die Ria zelf had gebakken, (en waarvan er op 
het einde geen enkel meer overbleef), en we mekaar de laatste nieuwtjes 
hadden verteld, konden we van start gaan met het voorziene programma. 
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Omdat Pasen niet meer zo ver af is, had Marleen Weyler een voorbeeldje 
meegebracht van een mooie paasversiering, en het was de bedoeling dat 
iedereen er ook zo eentje zou maken om mee naar huis te nemen. Moeilijk 
was het niet volgens Marleen, want zij heeft ook maar één hand ter 
beschikking, en waar een wil is, is een weg.  
 
Ze had al het nodige materiaal meegebracht, zoals mandjes waarin reeds 
oasis was verwerkt, grote beschilderde stenen eieren, gele en witte kleine 
eitjes, geel versieringsmateriaal, een lijmpistool, grote takken krulwilg, 
snoeischaren, enfin we kwamen niets tekort. 
 
Eerst kreeg ieder een mandje. Dan moesten we een groot ei nemen, en 
Marleen plakte het ei vast aan de oasis met het lijmpistool. Als het goed 
vastzat werd het  versieringsmateriaal doorgegeven, en iedereen mocht er 
genoeg van nemen om rond het ei te leggen, zodat het precies een nestje 
was. Dan nog takjes afknippen van de krulwilg en in de oase steken, en tot 
slot nog de kleine eitjes, en ons paasstukje was af.  Iedereen was tevreden 
met het resultaat. 
 

 
 
De tijd vliegt voorbij als je zo druk bezig bent, en zo kwam ook stilaan het 
moment om met de hoed rond te gaan, en afscheid van elkaar te nemen 
met de beste paaswensen, en een blij weerzien op onze volgende 
bijeenkomst. We hopen dan op goed weer en veel volk, want het is onze 
jaarlijkse buitenactiviteit. 
 
Maria 



15 

FLORIDA 2 
 
In november 2005 trokken Jef en zijn vrouw Florke met een bevriend 
koppel naar Florida, in Amerika. Jef scheef daar in het vorige boekje al iets 
over, maar het eigenlijke verslag van de reis begint hier.  
 
1 november, de grote dag is aangebroken, we vertrekken naar Amerika, 
het grote onbekende. De wekker hadden we op vier uur gezet om toch 
maar klaar te staan als onze schoonzoon ons kwam halen om naar de 
vlieghaven te brengen. Wij moesten 3 uur op voorhand inschrijven voor de 
vlucht van 10.30 u. Vooraleer we de bagage konden afgeven, werden wij 
nog grondig ondervraagd, of we die niet onbeheerd achtergelaten hadden, 
wie dat de valliezen ingepakt had, of er geen andere personen geholpen 
hadden, geen verdachte dingen opgemerkt enz.  natuurlijk voor de 
veiligheid. 
Nu hadden we tijd (3 uren) om rustig te ontbijten, hetgeen we dan ook 
deden.  Omdat we nog een hele afstand af te leggen hadden naar de gates 
hadden ze mij aangeraden om een rolstoel te gebruiken.  Zo gezegd, zo 
gedaan. 
Na de passencontrole moesten we naar een andere controle van de 
security, geen lachertje.  Al een geluk dat ik met een rolstoel aankwam, ik 
moest niet aanschuiven, ik mocht met drie begeleiders apart om alles na te 
zien, handbagage op de band, hulpstok, enz..  Mijn begeleiders moesten 
hun schoenen uitdoen, mijn schoenen werden gescand.  De gates voor 
Amerika zijn nog eens afgesloten met glas en weeral werd er grondig 
nagezien of alles klopte.  Uiteindelijk werd ik met mijn rolstoel afgeleverd in 
het vliegtuig voor de rest kon inschepen.   
We zijn opgestegen om 10.33 u. De vlucht naar Atlanta, die 10 uren 
duurde, verliep rustig. Om 14.30 u. Amerikaanse tijd zijn we geland in 
Atlanta, in de staat Georgia, een gigantisch grote vlieghaven.  Ik werd 
opgewacht door een vriendelijke kleurling met een rolstoel.  Hij loodste ons 
via schuttles en liften naar de bagage, die bagage moest weer klaargezet 
worden voor een binnenlandse vlucht naar Tampa, terug door de (strenge) 
controle om naar onze gates te gaan.   
Om 18.15u zijn we dan opgestegen om na een goed uurtje,om 19.30 u,te 
landen in Tampa Florida. Daar werden wij eveneens opgewacht door een 
kleurling met een rolstoel.  Die loodste ons nog vlugger naar de bagage en 
door de douane. In no-time stonden we, met bagage, op straat.  Mijn vriend 
had die mens iets gegeven maar die weigerde dat aan te nemen.  En maar 
argumenteren over het bedrag, bleek dat mijn vriend maar één dollar had 
gegeven en dat was wel wat aan de lage kant, met een briefje van 5 dollar 
erbij was het vlug opgelost.  Het was wel donker toen we daar aankwamen 
en … het regende maar de temperatuur was heel zacht. 
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Onmiddellijk zijn we een schuttle gaan bestellen om ons naar New Port 
Richey te brengen.  Een schuttle is een soort taxi, eigenlijk een grote 
camionette met wel tien passagierplaatsen.  Hij reed verkeerd en vond ons 
park niet direct. 
Om 22.30 u. was het eindelijk zover. Toen we bij ons villaatje aankwamen 
moesten we op zoek naar de hoofdschakelaar van de elektriciteit en van 
het water.  Na enig gezoek lukte dat en hadden we licht in de duisternis.   
Er was gepland om nog boodschappen te doen omdat er niks in huis was 
om te eten en te drinken.  Er zijn grote magazijnen die dag en nacht 
geopend zijn, dus, dat was geen probleem.  Maar er was wel een ander 
probleem, nl. onze auto.  Toen  we aankwamen stond daar onder een doek 
een auto.   
Wij vlug dat doek verwijderd en wat kwam er tevoorschijn? Een glimmende 
Cadillac van een jaar of zes oud, alles erop en eraan, één probleempje … 
de batterij was zo goed als plat en de benzineleidingen waren door het 
lange staan in de zon uitgedroogd, dus eer de benzine van de tank in die 
V8 motor geraakte was de batterij leeggestart.  Daar stonden we dan.  Als 
aankomst kan dat tellen.  In de kasten vonden we nog een bus met koffie 
en Florke had nog een paar doosjes koekjes meegebracht dus we konden 
onze honger en dorst een beetje stillen en dan onze slaapkamers 
opzoeken. Wij hadden een verschil van 6 uur met Europa en dat voelden 
we wel. 
's Morgens koffie, of wat er voor moest doorgaan, gemaakt, de laatste 
koekjes verorberd en dan op zoek naar een goede ziel in dat park om onze 
auto te starten met startkabels.  Er waren mensen die weigerden omdat ze 
vreesden voor hun batterij, ze zou eens kunnen ontploffen dachten ze,  
mijn argumenten dat ik het safe zou doen hielpen niet veel. 
Ineens kwam er toch iemand aangereden met een pick-up die gebruikt 
wordt in het park om een paar klusjes te doen, die mochten we gebruiken.  
Ik kreeg onze Cadillac direct gestart.  Die mensen bedankt, instappen en 
naar de winkel, twintig miles verder.  Dat was ook onze eerste 
kennismaking met de wegen en het verkeer in Florida, een beetje 
onwennig, bijvoorbeeld , weg 52 is een vijfbaansweg in elke richting, dat 
zijn we hier niet gewoon hé, dat is even wennen, ook aan de snelheid die 
daar nauwkeurig wordt gevolgd, 55 miles PH. 
In feite hadden we de vakantiestemming te pakken, buiten 30 graden, in de 
auto de airco op, een sterke motor die je niet hoorde, wat kon er nog 
gebeuren. 
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Aangekomen bij de parking van de supermarkt kon ik mijn ogen niet 
geloven, wel 20 parkeerplaatsen voor invaliden.   
 

 
 
Bij de ingang van de winkel stonden elektrische wagentjes voor invaliden 
om hun boodschappen te doen, ongeloof-lijk.  Anders heb ik een hekel aan 
winkelen, nu was ik niet meer te houden, ik stormde met dat wagentje 
overal voorbij dan terug in achteruit, terug vooruit, plezant hé.  In de winkel 
wordt alles ingepakt door personeel, die zien niet op een plastiek zakje, als 
ze denken dat het kan scheuren dan wordt het dubbel ingepakt.  De klant 
moet niets doen, alles wordt voor hem gedaan. 
Als ik, na het winkelen, terug naar de auto rijd, gaat er iemand mee om het 
wagentje terug te brengen. Ze hebben wel graag een tip in de USA. 
Verder die dag hebben we alles geïnstalleerd en de villa eens verkend.  
Om 16.30 u hebben we dan ons eerste avondmaal gebruikt in de porch 
(muggenvrij buitenterras).  Kip met koude schotel en koude aardappeltjes 
met een glaasje wijn.  Nadien hebben we een kaartje gelegd, om 18.00 u. 
gaat ineens de zon onder en wordt het direct donker. 
 
Onze tweede dag begon heel goed, prima zonnetje, om 8.00 u reeds 25 
graden Celsius.  Ontbijten in de porch, goede koffie. 
We besloten die dag naar St. Petersburg te rijden, niet in Rusland maar in 
Florida.  Eerst even langs de AAA gaan, dat is een pechverhelpingsdienst 
met verschillende nevenactiviteiten zoals boekingen, verzekeringen enz. 
vergelijkbaar met hier de VTB-VAB.  We laten daar horen dat we nog graag 
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naar de Everglades, de Key’s en naar Miami zouden willen gaan maar dat 
wordt ons afgeraden omdat de orkaan alles heeft verwoest en alle parken 
zijn gesloten. Er zijn nog honderdduizenden  mensen zonder stroom, geen 
drinkwater, veel hotels gesloten en de 75 (autostrade) gesloten en geen 
tankstations. Een lelijke tegenslag. Maar we gaan er het beste van maken.  
We gaan naar de beroemde pier van St. Petersburg, gelegen in de baai 
van Tampa aan de golf van Mexico.  Inderdaad het is een eigenaardig 
bouwsel dat er op staat, het trekt op een omgekeerde driehoek. Wat ons 
direct opviel waren de pelikaanvogels met hun grote bekken, bijlange niet 
schuw, er stond ook een kraampje waar men vis kon kopen om die 
beesten te voederen. Het gebouw op de pier heeft 5 verdiepen, beneden 
winkeltjes op de tussenverdiepingen een soort tentoonstelling over voorbije 
orkanen, vissoorten en koralen.   
 

 
 
Ietsje verder aan de zee was er een mooi park met tafels en banken en we 
besloten daar te picknicken.  We zaten nog niet goed neer of we kregen al 
gezelschap van verschillende eekhoorntjes, ja die hadden ook honger.  
Maar wat het meest opviel waren toch de papegaaien die boven onze 
hoofden in cirkeltjes vlogen. Je zit aan zee, tussen de bomen, de 
eekhoorntjes en de papegaaien en het is 30 graden, onvoorstelbaar. 
We zijn dan richting Clearwater gereden, dat is bekend om zijn witte 
stranden onder de palmbomen, prachtig was dat maar buiten een paar 
mensen was het strand leeg.  We hebben daar iets gedronken, ja 
gedronken … het kleinste formaat van drinken is een halve liter en als je 
niet vlug  roept “no ice” kappen ze die beker vol ijs ook.  Zo’n zaken leer je 
vlug. 
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Vrijdag 4 november. De dames hadden besloten om een wasje te doen.  
Nu is dat een heel ander systeem van wasmachine dan hier, een systeem 
zoals toen ik klein was, een vleugel in een kuip die heen en weer gaat. 
Jaja, je leest het goed, niets automatisch, je moet het zelf afzetten als je 
denkt dat de was klaar is, er is een koud en warmkraan met een losse 
darm die in de machine hangt.  Pas op, de nieuwe machines in de winkel 
zijn ook nog zo.  De droogkast trekt een beetje op die van ons. In Amerika 
hebben ze maar 110 volt netspanning. 
Dus, na een wasje en wat opruimwerk, het middagmaal, geroosterd brood 
met wat toespijs en koffie.  Dat brood moet je wel roosteren anders was dat 
niet te eten. Ondertussen was het weer heel warm geworden en besloten 
we om naar Tarpon Springs te gaan, een klein Grieks vissersdorpje.  Een 
hoofdstraat en een paar zijstraatjes en dat was het. Maar … er was heel 
wat te beleven en te zien.  Onder elkaar spraken de mensen Grieks maar 
met de toeristen spraken ze Engels. 
Er waren veel restaurantjes met Griekse menu’s, veel winkeltjes waar ze 
sponzen en luchtplantjes verkochten, ook souvenirs.  
Er konden ook boottochten gemaakt met een catamaran, elektrisch 
aangedreven.  Na een rondvaartje in de (kleine) haven waar we 
verschillende vogelsoorten te zien kregen zoals: pelikanen, duikvogels, 
vliegende vissen e.a. voeren we richting golf van Mexico.  Heel rustig want 
je mocht in die zone niet snel varen om de waterdieren niet te storen.  
Langs de oevers stonden kasten van huizen, rijke eigenaars met een 
complete buitenkeuken, een watervliegtuig en een yacht voor de deur. We 
zagen verschillende opslagplaatsen voor yachten in ijzeren staketsels, 4 
hoog, bestand tegen orkanen. 
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We voeren langs klein en grote eilandjes met mangrove begroeiing.  De 
gids vertelde voluit over de dieren die er voorkwamen, de bewaking van de 
eilandjes tegen stropers enz. heel interessant.   
Eens buiten de stille zone zette de kapitein alles open en ineens zaten we 
in een speedboot, jongens wat een snelheid.  Wat wij nog niet wisten, die 
snelheid trekt de dolfijnen aan en ja binnen de kortste keren zwommen 
links en rechts dolfijnen mee, ganse families.  Wanneer we stil hielden 
bleven ze rond de boot zwemmen.  Ze speelden als het ware een spelletje 
met ons en voerde een show op.  Echt mooi en voor ons de eerste maal in 
ons leven dat we een dolfijn in de vrije natuur zagen zwemmen. In het 
terugvaren konden we duikvogels aan het werk zien. Die duiken in het 
water om een vis te pakken en wees maar zeker, ze komen boven met een 
vis.   
In het naar huis rijden zijn we in een restaurant onderweg gaan avondeten, 
goed, veel en daar mocht bier geschonken worden.  Vermits dat we alles 
niet opkregen werd de overschot ingepakt en dat kregen we mee. 
 
Zaterdag 5 november. Een praatje gaan maken met de overbuurvrouw, ze 
was 87 jaar maar zag er bijlange niet zo oud uit, ze leefde alleen met haar 
twee honden en ze reed nog auto, een hippe Chevy van 10 jaar oud.  Het 
onderhoud van de gazons was allemaal uitgegeven. 
Om 12.00u middageten en dan naar de Flea market, vlooienmarkt, 
gereden.  Die was zo enorm groot dat je wel een paar maal moet 
terugkomen om die helemaal te doen, too big.  Denkt niet dat daar oude 
rommel verkocht wordt, zeker niet.  Dat gaat van auto’s, wasmachines, 
kleding, wasspelden,radio’s, computers tot zelfs echte geweren en 
revolvers en kogels, als buitenlander kan het geregeld worden dat er geen 
papieren nodig zijn, alleen geraak je er niet mee op een vliegtuig hé.  In die 
overdekte marktstraten wordt hier en daar muziek gemaakt, jazz, 
westernmuziek, rock ‘n roll, kies maar uit. Je kan ook iets drinken en eten.  
Opvallend veel winkels waar je Amerikaanse vlaggen en stickers kan 
kopen met “God bless America” en “We support our troops”, trouwens op 
de baan is elke auto praktisch volgeplakt met die stickers of met vlaggen. 
Onderweg nog even inkopen doen, avondeten genuttigd en dan zoals bijna 
iedere avond, onze mail nazien.  Ja dat was ook voorzien in de villa, 
internet, dan konden wij e-mails versturen en ontvangen, de Vlaamse 
kranten lezen op seniorennet en het weerbericht op het thuisfront.  Het 
gebeurde dat we een kaartje legden of iets lazen maar doorgaans lagen 
we rond 22.00 u in bed, goed moe, met nog altijd die 6 uren verschil die 
ons parten speelden.   
 
Tot volgende maal,  Jef. 
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HET VERHAAL VAN GEORGES VELAERTS 

 

Het verhaal begint op 4 oktober 2002. Mijn vader, Georges Velaerts, komt 

omstreeks 18 uur thuis na een zware werkdag. Hij beslist om even te gaan 

liggen. Dit is iets wat hij normaal gezien nooit doet, maar we laten hem 

begaan. Na een uurtje staat hij op en gaat hij naar de keuken om iets te 

drinken. Daar valt hij in de armen van mijn broer…  

In het ziekenhuis krijgen we te horen dat mijn vader een beroerte heeft 

gehad en dat zijn rechterkant volledig verlamd is. Wanneer we bij hem 

mogen is hij zeer onrustig en wil hij praten, maar het lukt hem niet. De 

dokter vertelt ons dat hij afasie heeft en legt ons uit wat dat is. Dit is een 

zware klap voor ons en zeker voor mijn vader, die niet begrijpt wat er met 

hem aan de hand is. Na een week of drie gaat hij naar het 

revalidatiecentrum Hof Ter Schelde, waar hij een zeer intensieve 

behandeling krijgt (ook al wilde hij in het begin niet meewerken). Daar doen 

de mensen hard hun best om mijn vader terug op de been te krijgen en 3 

maanden later mag hij terug naar huis. Voor het gezin was dit ook een hele 

aanpassing want mijn vader was niet meer dezelfde. Ondanks alles kan ik 

mij nog wel herinneren dat er dingen zijn gebeurd waar we hard om 

gelachen hebben! 

Ondertussen zijn we 4 jaar later en gaat het terug stukken beter met hem. 

Voor zijn beroerte was mijn vader chocolatier en reisde hij heel de wereld 

rond als consulent voor de grote chocoladebedrijven zoals Nestlé, 

Callebaut, Gartner… 

Spijtig genoeg zal dit niet meer lukken, maar hij is er toch in geslaagd om 

terug zijn werk op te nemen en nieuwe projecten uit te bouwen. Zo heeft hij 

een nieuwe techniek uitgevonden om foto’s op chocolade te bedrukken 

met een speciale, eetbare inkt. Iemand geeft een foto of stuurt hem door 
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(gvcc@pandora.be) en dan bedrukt mijn vader deze op chocolade of 

pralines.  

Het is voor heel het gezin een moeilijke periode geweest, maar we hebben 
ons erdoor geslagen. Ook zijn we heel fier op papa dat hij de moed en de 
kracht heeft gehad om door te zetten en opnieuw iets van zijn leven te 
maken, ondanks het feit dat hij afasie heeft. 
 

Vera Velaerts 

 

 

 

Wie erbij was op de jubileumviering op 7 oktober 2005 in Antwerpen heeft 

Georges Velaerts daar misschien wel ontmoet: hij zorgde voor de lekkere 

chocolaatjes met het afasielogo erop. 
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INDIVIDUELE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN 
(Nieuwsbrief Vlaams Patiëntenplatform januari 2006: naar Budget & Recht, 2005, nr. 178) 

 

Wanneer je als patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen de kosten hoog 

oplopen. Het ziekenfonds betaalt een deel van de kosten terug, maar toch moet je als 

patiënt vaak nog een fikse som bijbetalen. In het volgende artikel van het Vlaams 

Patiëntenplatform (VPP) vind je meer uitleg over de hospitalisatieverzekering. 

 
Kan je verzekerd worden? 

Personen ouder dan 60 jaar en personen met een chronische ziekte worden vaak 

geweigerd door de verzekeringsmaatschappij. 

De verzekeraar zal je vaak een erg gedetailleerde vragenlijst laten invullen om er zeker 

van te zijn dat je geen té hoog 'risico' betekent. Soms vraagt hij een medisch 

onderzoek. 

Het Vlaams Patiëntenplatform raadt aan om eerlijk op de vragen te antwoorden.   

Immers als later mocht blijken dat je een ziekte doelbewust verzwegen hebt, of dat je 

iets niet helemaal correct hebt ingevuld, dan kan het je duur te staan komen. Dit kan bij 

ziekte een reden zijn tot een kleinere vergoeding of tot weigering van de terugbetaling. 

Het is evenwel goed om weten dat je niet verplicht bent te antwoorden op vragen over 

genetische ziekten en erfelijke antecedenten. Wel blijft dit een teer punt.  

Als de verzekeraar weigert om ziekenhuiskosten te vergoeden, dan kan je daar enkel 

via de rechtbank tegen ingaan. 

 
Premie 

Het bedrag van de premie die je moet betalen hangt af van een aantal factoren zoals  

leeftijd, geslacht, woonplaats, waarborg, franchise …. 

Opgelet: alle maatschappijen behouden zich het recht voor om de premie tijdens de 

looptijd van het contract te verhogen. Volgens Test-Aankoop mogen ze dit enkel doen 

als er een objectieve reden voor is, b.v. als de tarieven van de éénpersoonskamers in 

de ziekenhuizen verhoogd zijn. 

 
Wat wordt door de verzekering gedekt? 

Een individuele verzekering komt tussen in het kostenaandeel van de patiënt, maar 

vergoedt nooit alle kosten. De belangrijkste beperkingen zijn de volgende: 
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� vaak komt de hospitalisatieverzekering maar tussen als er ook een tussenkomst is 

van het ziekenfonds. Soms zijn er beperkingen volgens het soort van kosten (b.v. 

prothesen, inplantingen, chirurgisch materiaal, …). Soms is de vergoeding begrensd 

per opname (b.v. maximaal 1250 euro of 1500 euro per opname); 

� er is steeds een bepaald deel zelf te betalen, namelijk de franchise. Meestal kan je 

zelf kiezen hoeveel deze bedraagt. Hoe hoger de franchise, hoe lager de premie die 

je moet betalen; 

� word je opgenomen op een éénpersoonskamer in een 'duur' ziekenhuis, dan betalen 

de meeste maatschappijen maar 40 à 50% van de kosten terug; 

� voor het ereloon van de artsen is de vergoeding vaak beperkt volgens wat het 

ziekenfonds terugbetaalt (b.v. max. twee- of driemaal het bedrag van het 

ziekenfonds); 

� palliatieve verzorging wordt meestal goed gedekt zolang de patiënt in het ziekenhuis 

is. Bij de beste contracten is er ook een vergoeding voor dagopname in een 

gespecialiseerde instelling of voor thuisverzorging; 

� ambulante verzorging na een ziekenhuisopname is dikwijls gedekt, maar niet altijd; 

� steeds vaker wordt een dekking verleend voor chronische ziekten (kanker, 

Parkinson, Alzheimer, …) zonder dat de kosten verband houden met een opname; 

� opname in de geestelijke gezondheidszorg is vaak beperkt tot een aantal maanden 

of is niet opgenomen in de voorwaarden. 

 
Uitsluitingen 

� de meeste contracten hebben een lijst met uitsluitingen: kosten van esthetische 

chirurgie die niet vereist is als gevolg van een ziekte of ongeval, seropositiviteit, 

kosten van sterilisatie, van een inenting,…. 

� de reeds bestaande ziekten: dus ziekten waarvoor je reeds behandeld werd 

vooraleer je het contract afsloot; 

� de gevolgen van een geestesziekte: de beperking van de verzekering kan zowel het 

soort instelling betreffen als de duur van de opname of het bedrag ervan; 

� soms worden ook afdelingen of gespecialiseerde ziekenhuizen uitgesloten zoals 

MS-klinieken, palliatieve eenheden, revalidatiecentra of pijnklinieken 

Het is belangrijk dit alles goed na te kijken in de polis vooraleer een contract te tekenen. 
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Gerechtelijke uitspraken 

Test-Aankoop heeft in 2004 gerechtelijke stappen ondernomen t.a.v. enkele 

verzekeringsmaatschappijen. Deze acties hadden drie gerechtelijke uitspraken tot 

gevolg waardoor de verzekeraars verplicht worden om: 

� de contracten in klare en duidelijke taal op te stellen; 

� de uitsluiting van ziektes, die reeds bestonden op het ogenblik waarop het contract 

werd afgesloten, te beperken; 

� in hun vragenlijst rekening te houden met het recht op bescherming van de privacy;   

de vragen mogen niet te algemeen zijn en ze moeten strikt noodzakelijk zijn om het 

risico te kunnen inschatten. 

Er is nog meer bescherming voor de kandidaat-verzekerde. Het Hof van Cassatie heeft 

bevestigd dat een verzekeraar die zich beroept op uitsluiting zelf het bewijs moet 

leveren dat je als verzekerde onder die uitsluiting valt.  

Een voorbeeld: de verzekeraar moet zelf bewijzen dat de ziekte al bestond vooraleer 

het contract werd gesloten als hij je op grond hiervan wil uitsluiten. 

Na een opname in het ziekenhuis mag een arts enkel een attest opstellen waarin hij de 

huidige gezondheidstoestand beschrijft. De arts moet/mag dus niet het medisch 

verleden van jou als patiënt in dit attest beschrijven. 

Omdat er op het vlak van de verzekeringen nog veel in beweging is, volgt het Vlaams 

Patiëntenplatform dit van nabij op. 

 

*************** 

 

Uit de Nieuwsbrief Vlaams Patiëntenplatform, maart 2006 

Elektronische bedden opnieuw terugbetaald 

Sinds 27 januari 2006 is de wetgeving gewijzigd en worden elektronische bedden 

opnieuw terugbetaald. Dit betekent dat het weer mogelijk is om bij het Vlaams Fonds 

een tussenkomst te krijgen voor zo' n bed. Elektronische relaxzetels blijven wel 

geschrapt. 

Het herinvoeren van de terugbetaling is van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 

januari 2006. Aanvragen ingediend voor 1 januari 2006 worden niet goedgekeurd tenzij 

toch aan de voorwaarden is voldaan om een terugbetaling te krijgen. 
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Uit: Nieuwsbrief van de ALS Liga 
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´Ik herken je niet meer` 

Informatie en adviezen over het samen-leven 
na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

Prof. dr. C. Lafosse 

NAH verandert heel veel in het leven van de betrokken 

persoon en zijn naaste omgeving. In de maanden en jaren na 

het voorval probeert men zoveel mogelijk het normale 

levensritme te hervatten, maar hoe langer hoe meer 

openbaart zich de daadwerkelijke omvang van de emotionele 
en cognitieve beperkingen en gedragsveranderingen. 

Deze map bevat vooral informatie over de gevolgen van NAH en hoe er concreet mee om te 

gaan. De nadruk ligt daarbij iets meer op de minder zichtbare gevolgen van NAH, omdat 

precies die gevolgen op lange termijn tot de hardnekkigste problemen in het dagelijks leven 
leiden. 

Deze voorlichtingsmap is geschreven om al wie (professioneel of niet) mensen met NAH 

verzorgt, begeleidt en ondersteunt de noodzakelijke kennis aan te reiken. De auteur richt 

zich daarbij voornamelijk op twee doelgroepen, die actief betrokken zijn in de zorgfasen na 

een hersenletsel: 

- het multidisciplinaire team van hulpverleners  
- de naaste omgeving van de persoon met NAH. 

De map is zodanig samengesteld dat de lezer gemakkelijk informatie kan terugvinden over 
het probleemgebied waarmee hij wordt geconfronteerd.  

Auteur: Christophe Lafosse, is als neuropsycholoog verbonden aan het 
Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde in Antwerpen, en gastprofessor aan de KULeuven, de 
VUB, de UA en de Lessius Hogeschool.  

Technische gegevens: Ik herken je niet meer, verschenen bij SIG vzw (Destelbergen), 

eerste druk 2006, losbladige publicatie in een stevige ringmap met tussenflappen, 508 pp., 
ISBN 90-5873-067-0. 

Kostprijs: 25 euro (excl. verzendingskosten) (ca. 2,5 kg) 

U kan het Steunpunt Expertisenetwerken en de coördinator bereiken op: 

Steunpunt Expertisenetwerken vzw  

T.a.v. Inne Van de Ven 

St-Elisabethstraat 38 a 

B - 2060 Antwerpen 

tel.: 0032 (0)3 270 16 32 

fax: 0032 (0)3 270 16 16 

e-mail: inne.vandeven@senvzw.be 
 

Bestelling on-line zie:  www.senvzw.be 
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OVERLIJDENSBERICHT 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De redactie verontschuldigt zich voor de late publicatie van dit bericht. 
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EEN NIEUWE START  
 

 

 Een gedichten bundel van ANNE-MIEKE DE COCK 

  

 

 Onze vereniging heeft de toestemming gekregen van de dichteres , zij is zwaar lijdend 

aan astma , en de winst die ze heeft van haar gedichten uitgave komt integraal ten goede aan 

het ziekenhuisschool U.Z.Gasthuisberg , Leuven . 

 

 

 

‘k Heb het ook, 

van tijd tot tijd… 

Een slechte dag, 

vol ellende, 

vol narigheid… 

 

Niets anders dan gezeur, 

die ‘dagelijkse sleur’ 

 

En maar zagen, 

en maar klagen… 

Nee, 

niets kan ik dan verdragen… 

 

Laat me maar eens 

stoom afblazen, 

Zo’n dag gaat ook voorbij. 

Morgen is een nieuwe dag 

en schijnt opnieuw de zon in mij ! 

 

 

 

 
U  kunt dit boekje van 90 blz. kopen. 

Hoe ?  Stuur €7.5 (liefst geen muntstukken) in een goed gesloten enveloppe naar:  

 

Anne-Mieke De Cock 

Dalstraat 95/1 

9100 St-Niklaas 

 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden , 

Het boekje wordt u dan zo vlug mogelijk toegestuurd .  



30 

BIERRUBRIEK: BLANCHE DE BOUILLON 

 

Met het zomerseizoen en de nakende sluiting van de brouwerij van 
Hoegaarden voor de deur, lijkt het een geschikt moment om eens een 
woordje te wijden aan een biergenre dat we allemaal kennen, maar 
misschien eerder associëren met puur dorst lessen dan met degusteren: 
het witbier.  We hebben hier met een stokoude biertraditie te maken, die 
ergens in de Middeleeuwen ontstond als zomerse verfrissing voor de 
boeren op het Brabantse platteland. 
 
Witbier is inderdaad een typisch Brabants fenomeen. Het graafschap 
Brabant was toen wat nu Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Brussel, de 
provincie Antwerpen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant is.  
Hoegaarden was lang een belangrijk brouwcentrum van witbier, maar 
andere gemeenten in het gebied hadden hun eigen varianten.  Dat witbier 
ons vandaag zo sterk aan Hoegaarden doet denken, is het werk van één 
man: Pierre Celis.  Hij had als jongeman gewerkt bij Tomsin, de laatste 
Hoegaardse brouwerij die nog witbier brouwde, maar halverwege de jaren 
’50 de deuren sloot.  Witbier van Hoegaarden was dus uitgestorven (enkele 
varianten in andere Brabantse gemeenten bleven nog wel enige tijd 
voortbestaan). 
 
Toen Pierre Celis enkele oude mannetjes weemoedig hoorde mijmeren 
over het frisse witbier waar ze toch zo graag nog eens van zouden drinken, 
besloot hij de roerstok opnieuw ter hand te nemen.  In 1966 was het zover: 
het eerste Hoegaarden Witbier vloeide uit de brouwketels van Celis’ 
nieuwe brouwerij, De Kluis.  Het werd een waar marketingmirakel: in plaats 
van nostalgische ouderlingen, die de biersoort nog kenden van vroeger, 
waren vooral de Leuvense studenten enthousiast over deze herontdekking.  
Witbier bevat in principe niet veel meer dan vijf procent alcohol, is zacht 
van smaak en buitengewoon dorstlessend. De Brabantse jongeren goten 
het dan ook in grote hoeveelheden achter de kraag.  Celis kon op den duur 
de vraag niet meer bijhouden. Natuurlijk zagen andere Belgische 
brouwerijen het succes van de witte van Hoegaarden en begonnen ook 
witbier te brouwen.  De grotere brouwondernemingen produceren vooral 
witbieren die sterk op het voorbeeld uit Hoegaarden lijken, maar in 
kleinere, ambachtelijke brouwerijen vinden we specialere bieren met 
originele recepten. 
 
Vooral in Wallonië, waar meer kleine en regionale brouwerijtjes actief zijn, 
vindt men heel interessante witbieren.  De befaamde Blanche des 
Honnelles van Abbaye des Rocs is één van de meest bejubelde 
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voorbeelden, maar wie kent Blanche de Saisis, Blanche de Fantôme of de 
met mirabellensap (!) op smaak gebrachte Blanchette de Lorraine?  
Toegegeven, de meeste van deze bieren zijn piepjong en dus nog niet 
bekend, maar deze nieuwe generatie Waalse witbieren zal ongetwijfeld 
waardige concurrenten van de klassieke Blanche des Honnelles opleveren. 
 

 

Blanche de Bouillon, een voorbeeld dat ik er lukraak 
uitpluk, is het witbier van de brouwerij van Bouillon, een 
piepkleine onderneming die in 1998 werd opgestart 
door Jacques Pougin en zijn vrouw Nathalie.  Nathalie 
baat een bierwinkeltje uit, Le Marché de Nathalie. Daar 
kan men uiteraard het hele gamma vinden.  Buiten dat 
winkeltje wordt hun bier amper verkocht.  Het Bouillon-
gamma is door en door Waals, gevarieerd en verzorgd.  
 
Blanche de Bouillon is een nieuw witbier, dat pas vorig 
jaar werd geïntroduceerd.  Met zijn 5,5 % alcoholvolume 
ligt het net iets boven het normale (zeg maar 
Hoegaardse) gehalte, maar blijft het natuurlijk op 
doordrinkniveau.  Het heeft een erg mooie, dichte, 
sneeuwwitte kraag. De strogele kleur van het bier lijkt 

op die van Hoegaarden.  In de neus vloeien zoete, lichtjes honingachtige 
gerstemout en een nadrukkelijk, fris zurig tarwekarakter mooi in elkaar, 
verlicht met citroenfrisse toetsen en indrukken die aan rauwe rabarber, 
vanille of veldbloemen doen denken.  Heel natuurlijk, aangenaam en 
evenwichtig. De smaak is ook zo: verfrissend zurig en citroenachtig maar 
toch zacht met een ronde moutige en sterk tarweachtige basis, droog door 
het zurige effect. Helemaal op het einde proef je ook even heel subtiel een 
vleugje hopbitter, dat dit ‘blancheke’ net dat ietsje meer body geeft dan een 
Hoegaarden Witbier of kopieën daarvan.   
 
Kortom, een ideale dorstlesser voor wie deze 
heuvelachtige streek op een zomers dagje uit 
gaat verkennen en in de buurt van Nathalies 
winkeltje verzeild geraakt.  Vergeet u dan niet 
ook de rest van het gamma te verkennen: ze 
hebben nog veel andere lekkere soorten, die 
veel meer bekendheid verdienen dan nu het 
geval is. 
 
Wim Van Laere 
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GOUDVIS 

 

 

Dit keer een waar sprookje, eentje dat echt gebeurd is. 

En niet ergens in een ver, eenzaam en enorm eng bos, waar zelfs de groene jongens 

zich niet zo best thuis voelen.  En vooral niet met van die nare, vreemde beesten, die 

als ze iemand zien, beginnen te praten zoals jij en ik.  Niks daarvan. 

Een echt sprookje dus, van een meisje dat Barbara heette en dat bij haar thuis voor het 

raam een bokaal had staan met een goudvis erin.  Die goudvis heette Blub. 

Hij zwom de hele dag rond, een beetje lui, met grote, lome, een beetje domme, 

verwonderde ogen.  Vissen hebben nu eenmaal nooit veel boekjes gelezen. 

En toch gebeurde er iets ! 

Op een avond, een zaterdagavond, toen Barbara al naar bed was, keek de vader 

toevallig even de kant van de goudvis op en hij kon echt zijn ogen niet geloven.  Hij 

kende niet zoveel van vissen, maar hij wist dat dit niet kon, dit was onmogelijk.  Want 

wat zag de vader ? 

Hij zag hoe uit de mond van de goudvis, van Blub dus, telkens die zijn bek opende, een 

belletje ontsnapte, dat langzaam groter werd, loskwam van zijn lippen en als een 

kerstbal naar het oppervlak van de bokaal steeg.  Maar daar spatte, zoals te 

verwachten, de luchtbel niet uit mekaar, ze gleed bijna moeiteloos door de spiegel 

heen, zweefde een tijdje heen en weer en pletste tenslotte uit mekaar tegen de 

draperie. 

En toen kwam er nog één, en toen nog één... 

- Merkwaardig, merkwaardig, zei de vader.  En de moeder van Barbara vond het ook 

merkwaardig. 

De goudvis niet.  Die liet maar ballonnetjes op en hij keek ze niet eens na.  De hele 

avond lang.  Tegen elf uur werden de belletjes kleiner en kleiner, tot er uiteindelijk niets 

meer over was.  Alleen wat kleine luchtpareltjes rond zijn bovenlip.  

- Merkwaardig, zei de vader nog eens, maar hij maakte er zich niet te veel zorgen 

over, want gevaarlijk leek het absoluut niet. 

Een week gebeurde er niets.  Maar de volgende zaterdag -Barbara was nog maar net 

boven- begon Blub weer bellen te blazen.  Eerst kleine, dan grotere, dan weer kleinere 

en tenslotte weer niks meer. 
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Maar er was net bezoek en één van hen 

kende een professor uit Leuven, die zich 

bezig hield met de gedragspsychologie 

van dieren.  En de volgende zaterdag zat 

die met twee assistenten veel 

aantekeningen en foto’s te maken van 

Blub.  Hij had er wel zeven verklaringen 

voor, maar ze moesten begrijpen, dat hij 

ze voorlopig nog niet kon prijsgeven, 

omdat de wetenschap voldoende 

gegevens moest verzamelen en hij zou 

morgen   

een collega in Guatemala bellen, die zich nu al meer dan twintig jaar bezig hield met de 

studie van...en hij zei een heel moeilijk woord, en waarschijnlijk was het wel heel 

normaal, maar hij vroeg toch om er voorlopig niemand anders bij te halen, en zeker niet 

die professor uit Gent, want die...Enfin, hij sprak geen kwaad van collega’s, maar ze 

begrepen hem wel... 

Maar ja, probeer zoiets maar eens stil te houden. 

De volgende zaterdag was de ploeg van Terloops ter plekke, al van in de namiddag. 

En tegen halfacht zei de vader :  

- En nu moet Barbara gaan slapen, want het is tijd. 

- Eerst Blub nog, zei Barbara gauw. 

Ze liep vlug nog even naar de badkamer en toen naar de goudvis.  Ze wierp een klein 

stukje zeep in het water. 

- En nu nog een mooi bad nemen, zei Barbara, want het is zaterdag. 

Blub sabbelde even aan het brokje en slikte het toen in. 

 

 

Dit verhaaltje werd voor u gekozen door Claire van Gorp en komt uit “De 

droomverkoper” van Louis Verbeeck 
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BIJNA ZOMER ! ZOEK DE IJSSMAKEN ! 

 

 

 

AARDBEI 

ADVOCAAT 

BANAAN 

BOSBESSEN 

CHOCOLADE 

CITROEN 

FRAMBOZEN 

HAZELNOOT  

KARAMEL 

KIWI 

KOFFIE 

KOKOS 

MANGO 

MELOEN 

MOKKA 

PERZIK 

PISTACHE 

STRACCIATELLA 

TIRAMISU 

VANILLE 
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MOEILIJKE PUZZELPAGINA *** 

 
Ga van 'boom' naar 'hout' door telkens 1 letter te vervangen. 
 
Vul telkens een woord van 4 letters in dat bij de beschrijving past.  
Let op: er is altijd maar 1 letter verschil met het vorige woord. 
 
 

 
BOOM 

1. kwaad BOOS 
2. rode kleur op je wangen .... 
3. garen zit op een … .... 
4. kamer in een school .... 
5. hieruit kan je drinken .... 
6. gazon .... 
7. mop .... 
8. hierlangs ga je naar een andere verdieping .... 
9. openbaar vervoer op sporen .... 
10. muziekinstrument .... 
11. niet recht .... 
12. een … sla .... 
13. bij de bakker … je brood .... 
14. verleden tijd van "kiezen" .... 
15. dit draag je aan je voet .... 
15. niet warm .... 
16. vorm van het werkwoord "houden" .... 
 HOUT 
 

De oplossing staat achteraan in dit boekje, op pagina 40. 
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EVENTJES LACHEN… 
 
 
 
Tijdens een sollicitatiegesprek : 
- Dag Mijnheer, kan jij tot tien tellen? 
  Ja, zeker : 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
- Waar heb jij vroeger gewerkt? 
  Bij de Nasa, wij moesten aftellen voor de raket vertrok.. 
 
De volgende sollicitant: 
- Dag Mijnheer, kan jij tot tien tellen? 
   Ja, zeker : 2,4,6,8,10,  -  1,3,5,7,9 
- Waar heb jij vroeger gewerkt? 
   Ik was postbode en de huizen gaan per 2 cijfers…. 
 
De volgende sollicitant: 
- Dag Mijnheer, kan jij tot tien tellen? 
  Ja, zeker : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, boer, dame, koning 
- Zo, waar heb jij vroeger gewerkt? 
  Bij de politie…….. 
 
                                        
                                            ~~~~~~~~~ 
 
 
 
Twee vriendinnen rijden met de auto en komen aan een rood verkeerslicht. 
De vriendin aan het stuur geeft gas en rijdt hard door. 
‘Ben je gek geworden?’ roept de vriendin naast haar ‘Het was rood licht!’ 
‘Maak je niet druk’ zegt de bestuurster ‘Dat doet mijn broer ook altijd’. 
Ze rijden verder en bij het volgende rode licht geeft de bestuurster nog 
meer gas en rijdt erdoor. Haar vriendin is buiten zinnen en roept  ‘Ben je 
helemaal betoeterd, het was weer rood licht!’ 
‘Maak je niet dik, mijn broer doet dat ook altijd’ antwoordt de vriendin aan 
het stuur. Ze naderen een kruispunt en de vriendin ziet dat het groen is en 
haalt opgelucht adem. Plots gaat de bestuurster op de rem staan voor het 
groene licht. ‘Wat doe je nu weer’ roept de vriendin ‘Bij groen mag je 
doorrijden !’ 
‘Gij zijt goed’ antwoordt de bestuurster ‘En wat als mijn broer eraan 
komt?’….. 
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VOOR BIJ EEN ZOMERSE BARBECUE 

 

KOUDE RIJSTSALADE 

 

 
Gekookte volle rijst kan je vermengen met groenten, vlees, vis, eieren, 
of…….. samen met een kruidige saus.  
Op warme zomerdagen smaakt dit heerlijk. 
 
Enkele ideetjes: 
 
1. Gekookte volle rijst vermengen met: 
fijn gesneden gebakken kip 
ananas 
blokjes tomaat 
fijn gesneden paprika 
bieslook 
peterselie 
yoghurtsaus: yoghurt, mosterd en vinaigrette 
 
2. Gekookte volle rijst vermengen met: 
tonijn uit blik 
gekookte erwtjes 
bieslook 
peterselie 
yoghurtsaus: zie hierboven 
 
3. Gekookte volle rijst vermengen met: 
gesneden ham 
fijn geplette gekookte eieren 
augurkjes en ajuintjes in azijn 
bieslook, peterselie 
yoghurtsaus: zie hierboven 
 
 

 
 

 

 
 
 (Kokerellen met de Speelvogel, Kortrijk 1993) 
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E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE 
 
 
VOORZITTER: 
Lieve Vercruysse   livercruysse@village.uunet.be  
 
 
REDACTIERAAD: 
Erik Stoop     stoop.erik@scarlet.be  
Prof. Evert Thiery   evert.thiery@scarlet.be  
Claire Van Gorp    cvangorp@antwerpen.be  
Frank Paemeleire   frank.paemeleire@telenet.be  
Jef van Dessel    jefvandessel@yucom.be  
Saskia Debergh    saskia_debergh@hotmail.com 
Jenny Sneyers    jenny.sneyers@skynet.be  
 
 
REGIO’S: 
Guido Sleypen (Limburg)  guido.sleypen@yucom.be  
Ronny Witgeers (West-Vl.)  ronny.witgeers@euphonynet.be  
Jan Schmidt  (West-Vl. Secr) jan.schmidt@skynet.be  
Gerd Vanspringel (Brugge)  gerd.vanspringel@telenet.be  
Pierre Vranken (Maasland)    pierre vranken@msn.com 
Katrijn Speleman (Gent )   katspel@gmail.com 
Hubert Mannaerts (Brabant )         afasie.vlbrabant@skynet.be  
Jef Van Dessel (Antwerpen)  jefvandessel@yucom.be  
 
 
PENNINGMEESTER: 
Luc Berlamont    luc.berlamont@pandora.be  
 
 
SECRETARIAAT: 
Michèle Van den Bulck  michelevdb@yucom.be  
 
 
Het is misschien nuttig om deze lijst van e-mailadressen bij de hand te 
houden. 
Als je in het bezit bent van een pc met internet en e-mailadres, kan je zo 
communiceren op een snelle en goedkope manier. 
 

Bezoek ook eens onze website   www.afasie.be   
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN 

 
Regio Antwerpen : 
  De heer Van Dessel Jef 
  Palmstraat 42 
  2950 Kapellen 
  tel: 03/664.62.66 
 
Regio Limburg : 
  De heer Sleypen Guido 
  Abdijstraat 6 
  3550 Zolder 
  tel: 011/53.72.69 
 
Regio Brabant : 
  De heer Mannaerts Hubert 
  Koning Albertlaan 19 
  3320 Hoegaarden 
  tel : 016/76.08.81 
 
Regio Oost-Vlaanderen : 
  Mevr.Waeterloos - Maes Hortense 
  Isidoor De Vosstraat 35 
  9040 SINT Amandsberg 
  tel: 09/228.48.39 
 
Regio West-Vlaanderen : 
  De heer Witgeers Ronny 
  Van Maerlantstraat 49 , bus 5 
  8370 Blankeberge 
  tel: 050/42.54.23 
 
Regio Maasland : 
                       De heer Vranken Pierre 
                       Klein Spanje 31 
                       3630 Maasmechelen ( Opgrimbie ) 
                       tel: 0499/274.375 (GSM) 
 
Secretariaat Vereniging Afasie : 
  Mv. Michèle Van Den Bulck 
  Edegemsesteenweg 240 
  2610 Wilrijk 
  tel: 03/449.48.47 
 
Uren van permanentie :  10.00 tot 12.00 
    14.00 tot 16.00 
    20.00 tot 21.30 
 
Er is ook een antwoordapparaat voor telefoons op andere tijdstippen ! 
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CONTACTNAMIDDAGEN: DATUMS VAN DE REGIO’S 

 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 
 
Regio Antwerpen : 
03/06/2006 Buitenactiviteit 
 
Regio West-Vlaanderen : 
06/06/2006          Koken in wok  
 
Regio Brabant : 
17/06/2006 Open tuindag Mevrouw Plasschaert te Lubbeek 
??/09/2006      Sri Lanka / Over Tsunami ‘t Huis Rotselaar 
 
Regio Limburg : 
04/10/2006      Bezoek TV Limburg 
 

Regio Oost-Vlaanderen 
17/06/2006      Bezoek Brandweer 
 
 
Oplossing moeilijke puzzelpagina: 
 
 BOOM 

1.  BOOS 

2.  BLOS 

3.  KLOS 

4.  KLAS 

5.  GLAS 

6.  GRAS 

7.  GRAP 

8.  TRAP 

9.  TRAM 

10.  TROM 

11.  KROM 

12.  KROP 

13.  KOOP 

14.  KOOS 

15.  KOUS 

16.  KOUD 

17.  HOUD 

 HOUT 

 


