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Beste vrienden 
 
 
De zomer voorbij! Met heel wat snertdagen. Maar gelukkig liet de zon 
zich soms ook van haar beste kant zien. En nu, de start van het laatste 
deel van werkjaar 2012 van onze vereniging. 
De regioverantwoordelijken en hun kerngroepen hebben opnieuw 
voldoende activiteiten gepland die niemand zou mogen missen. 
 
Zeker niet te missen, is de Nationale Dag. Die wordt dit jaar 
georganiseerd door regio West-Vlaanderen. En het belooft weer een 
knaldag te worden!  Het is elk jaar immers de gelegenheid om kennissen 
en vrienden van andere regio’s opnieuw te ontmoeten bij een drankje en 
een hapje in een ontspannen sfeer. Niet vergeten in te schrijven. 
 
Wel even opletten!  Zowel de datum als de plaats werden gewijzigd. 
Voor alle duidelijk, kan je hier de juiste info nog eens nalezen. 
 
                  NATIONALE DAG VERENIGING AFASIE 
                           REGIO WEST- VLAANDEREN 
                                            COFAR 
                             KAASTERSTRAAT 42 – 44 
                                   8800 ROESELARE 
 
                         30 SEPTEMBER 2012 OM 11.00 
 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van 9 juni 2012 werd een nieuwe 
Raad van Bestuur verkozen. Hieronder vindt u de namen van alle 
verkozen bestuurleden die de volgende 5 jaar met veel enthousiasme en 
inzet de belangen van onze vereniging en haar leden zullen verdedigen. 
 
Raymond Vanbylen (voorzitter)  
 
Chesna Berckmans            Els De Meulenaere 
Ria Bevers                                    Maria Huijbrechts 
Ginette Desmetz                                    Karel Lippens 
Evelien Jacobs                                      Jan Proesmans 
Kristien Lissens                                    Evert Thierry 
Guido Sleypen                                  Lieve Vercruysse 
 
R Vanbylen 
Voorzitter
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Afasie én spraakapraxie (deel 2): behandelprincipes  
 

Frank Paemeleire 
 

In het tweede deel van deze reeks rond spraakapraxie geven we een 
overzicht van de basisprincipes van de behandeling. In een volgend artikel 
worden ze concreter uitgewerkt voor personen waarbij afasie en 
spraakapraxie samen voorkomen. 

 
De behandeling van een persoon met spraakapraxie (en afasie) is steeds maatwerk. 
In het 'handboek spraakapraxie bij volwassenen' worden de 10 principes besproken 
die de basis vormen van de behandeling van spraakapraxie zoals we die in onze 
klinische praktijk organiseren. We lichten de tien, deels overlappende, principes kort 
toe. 
 
Principe 1: snelle start 
 
Personen die binnen een maand na het ontstaan van de spraakapraxie starten met 
behandeling zouden een betere kans hebben om functionele communicatie te 
herwinnen dan wanneer de behandeling veel later in het herstelproces van het CVA 
wordt gestart (Knollman-Porter, 2008). Wij pleiten dan ook voor een snelle start van 
de behandeling, indien mogelijk zelfs op de dag van de ziekenhuisopname. De acute 
logopedische doelstellingen zijn: het stellen van een differentiële  diagnostiek met 
andere neurogene communicatiestoornissen, informeren van de persoon en de 
omgeving, aanbieden van een geïndividualiseerd communicatieadvies, introductie 
van alternatieve en/of ondersteunende communicatiehulpmiddelen en 
experimenteren met allerhande deblokkeringstechnieken.  In de acute fase van een 
CVA is (pseudo)mutisme geen zeldzaam fenomeen.  De aanwezigheid van mutisme 
tengevolge van spraakapraxie impliceert niet noodzakelijk dat er een slechte 
prognose is of dat de persoon mogelijks geen baat kan hebben van de behandeling 
(Wambaugh et al., 2006a). Enkele technieken die gebruikt kunnen worden om het 
mutisme ten gevolge van een spraakapraxie te doorbreken zijn: semi-automatische 
responsen uitlokken (tellen, dagen van week, rijmpjes, gebeden, kinderliedjes, ...), 
neuriën en vervolgens zingen van bekende liedjes, reflexmatige bewegingen 
gebruiken bijv. kuchen of gapen met geluid, manipulatie van de articulatoren (bijv. de 
lippen met de vingers tuiten voor de /o/) en associëren van een geluid, klank of 
woord met een gebaar (bijv. begroeten en ‘hallo’). 

 
Principe 2: integrale stimulatie 
 
De integrale stimulatiemethode vormt de basis van de meeste behandelprogramma's 
voor spraakapraxie. Op van de reacties van de persoon worden cues toegevoegd (bij 
foute reactie) en afgebouwd (bij juiste reactie) Het is nodig om tijdens de behandeling 
de hoeveelheid cues af te bouwen en van multisensorische cues over te gaan naar 
eenvoudigere cues. Het uiteindelijke doel van de behandeling is namelijk dat de 
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persoon leert zelf een grotere verantwoordelijkheid voor de spraakproductie op te 
nemen en niet afhankelijk wordt van externe cueing. Welke specifieke cues gegeven 
wordt, hangt af van de resultaten van het behandelend onderzoeken. 
 
Principe 3: start (indien mogelijk) op woord- en fraseniveau 

 
Het principe van de specificiteit suggereert dat we specifiek moeten oefenen op wat 
we willen verbeteren. Als we dit doortrekken naar de behandeling van spraakapraxie 
dan moeten we oefenen op niveau van volledige woorden en frasen in plaats van op 
het foneemniveau (Friedman et al., 2010).  Wanneer de persoon redelijk frequent 
succes heeft op het niveau van een woord of frase, is het niet noodzakelijk noch 
wenselijk om te oefenen op niet-spraakbewegingen of klank- en syllabeniveau (Duffy, 
2005).  Door nonsenswoorden te gebruiken, verliezen we ook de motiverende 
waarde van het oefenen met functioneel bruikbare uitingen. In ons therapieconcept 
werken we dus enkel met bestaande woorden. Meestal worden er als startniveau 
klankzuivere woorden met een eenvoudige CVC-structuur genomen (bijv. bad, bal, 
boos). 
 
Principe 4: intensieve behandeling 

 
De intensiteit van het oefenen is één van de belangrijkste principes van motorisch 
leren bij personen met spraakapraxie. Om de spraak te verbeteren moet er met 
andere woorden veel gesproken worden. Gezien de natuurlijke neiging om minder te 
spreken wanneer het spreken belemmerd is door een stoornis (Duffy, 2005), is het 
niet altijd eenvoudig om veel spreekervaring op te doen. 
 
Principe 5: gebruik van ritme, nadruk en intonatie 
 
Van zodra we kunnen oefenen met uitingen die het syllabeniveau overstijgen, moet 
er parallel met het trainen van de articulatie geoefend worden op ritme, nadruk en 
intonatie (Duffy, 2005). Bij ernstige spraakapraxie gebeurt dit bijvoorbeeld door het 
gebruik van Sprechgesang (spraakproductie tussen spreken en zingen) en syllabisch 
meetikken. Bij lichtere spraakapraxie kunnen we de persoon mededelende zinnen 
laten omzetten in vraagzinnen (bijv. Het is mooi weer � Is het mooi weer?) of 
dezelfde zinnen met verschillende intonatie laten zeggen (bijv. Het is mooi weer! Het 
is mooi weer?).  
 
Principe 6: maximale articulatie-ervaring 
 
De inhoud primeert boven de vorm en maximale articulatie-ervaring staat in de 
behandeling centraal (Van Rumst, 1995). De boodschap die we steeds naar de 
persoon met spraakapraxie overdragen is: “Probeer te spreken. Het hoeft niet perfect 
te zijn. Iedere klank die je juist produceert, is een stap dichter bij betere spraak.” 
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Principe 7: functionele en geïndividualiseerde oefenitems 
 
We selecteren voor iedere persoon afzonderlijk zinvol en functioneel oefenmateriaal. 
In de acute fase oefenen we bijvoorbeeld vaak met de namen van familieleden en 
met woorden of korte uitingen die de basisnoden verwoorden. Dit werkt erg 
motiverend want deze uitingen kunnen direct gebruikt worden. 
 
Principe 8: graduele opbouw 

 
De items van de therapie moeten logisch en gradueel opgebouwd worden wat betreft 
woordlengte & fonologische complexiteit. In de literatuur werden een aantal 
variabelen beschreven die de moeilijkheidsgraad zouden bepalen waaronder 
woordfrequentie, consonanten moeilijker dan vocalen, clusters moeilijker dan 
enkelvoudige consonanten, ... 
 
Principe 9: duidelijk afgebakende doelstellingen 

 
Naast algemene uitleg over het hoe en waarom van de therapie, expliciteert de 
therapeut per oefening de specifieke doelstelling die bereikt moet worden. 
Bijvoorbeeld: correcte productie van de initiële klank van het woord bij het herhalern 
van een auditief aangeboden zin zoals ' Ik wil meer'. Dit doel vormt de basis van de 
beoordeling door de persoon (zelfmonitoring) en de therapeut (feedback) en wordt 
ook steeds aan de persoon meegedeeld.  
 
Principe 10: focus op zelfmonitoring 

 
De eigen articulatiefouten kunnen detecteren is een absolute voorwaarde om deze te 
kunnen corrigeren en te anticiperen (Paemeleire, 2007). Het is belangrijk om de 
persoon steeds zowel juiste als afwijkende producties te laten beoordelen omdat 
anders de vraag om een uiting te beoordelen impliceert dat de uiting niet correct was. 
Het stimuleren van zelfmonitoring loopt als een rode draad door alle fasen van de 
behandeling. De externe feedback wordt gradueel afgebouwd.  
 

 
Dit artikel is een samenvatting van enkele hoofdstukken uit het 
net verschenen Handboek spraakapraxie bij volwassenen van 
Frank Paemeleire. De gebruikte referenties zijn ook daar te 
vinden.  
 
Uitgeverij Garant 
www.garant-uitgevers.be 
ISBN 978-90-441-2915-1 • 226 blz. • € 29,00 
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Nieuwe handleiding Boston Benoem Taak 
 
Edda Roomer, Sabine Brok, Anne Hoogerwerf 
en Denise Linn ontwikkelden een nieuwe 
handleiding (juli 2011). De handleiding is 
ontwikkeld als afstudeerproject. Hermine 
Stumpel en Lydeke Fransen begeleiden het 
project. De opdracht werd gegeven door Margot 
van Vorstenbosch. 
 
De handleiding is ontwikkeld naar aanleiding 
van een probleem vanuit het werkveld. 
Momenteel zijn er meerdere versies van de 
handleiding van de BBT in omloop waarin 
verschillende procedures en normen 
beschreven staan. Er wordt bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van de normen van Van Loon 
– Vervoorn (1996), alsook van de normen van 
Heesbeen & Van Loon – Vervoorn (2001). Onder andere hierdoor 
bestaat er geen consensus over de scoring, afname en interpretatie van 
de BBT. 
 
De handleiding BBT 2011 is ontwikkeld voor logopedisten die 
woordvinding willen onderzoeken bij volwassenen die 
woordvindingsproblemen ervaren of waarbij woordvindingsproblemen 
worden vermoed. De test is genormeerd voor  personen die Nederlands 
als moedertaal hebben en voor de leeftijd van 13 – 85 jaar. Het is 
afgeraden om de test af te nemen bij personen met visuele problemen. 
De normering kan niet gebruikt worden bij personen die doorgaans een 
dialectvariant spreken. De handleiding is opgebouwd uit drie delen: 
“praktische handleiding”, “onderbouwing” en een “literatuuronderzoek 
naar woordvinding in Nederland”.  
 
De handleiding van den BBT 2011 bevat ook enkele toevoegingen: zo 
zijn De verkorte en Verbale BBT toegevoegd met uitleg over afname en 
scoring. De bijbehorende scoreformulieren zijn opgenomen in de bijlagen 
van de praktische handleiding: een nieuw scoreformulier is toegevoegd 
(beschikbaar in Word en Excel), de “lange reactietijd” is gedefinieerd, 
normen van Heesbeen (2001) gecorrigeerd voor leeftijd en 
opleidingsniveau zijn toegevoegd, percentielscores van alleen gezonde 
volwassenen zijn behouden.  
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Met de BBT is het mogelijk om lichte woordvindingsproblemen te 
objectiveren die op de subtaak “benoemen” van de Akense Afasie Test 
(AAT) (Graetz et al, 1992) niet worden gevonden vanwege een 
plafondeffect. De BBT bevat meer items welke een hogere 
moeilijkheidsgraad hebben. De test is daardoor gevoeliger dan het 
onderdeel “Benoemen” van de AAT. Bij afname van de BBT wordt 
gebruik gemaakt van de afbeeldingen van de Amerikaans Boston 
Naming Test (BNT) van Kaplan et al. Uit 1983. Item 57 “plantenrek” werd 
weggelaten. Bij scoring van de BBT wordt gebruik gemaakt van een 
specifiek scoringssysteem, gebaseerd op dat van de AAT.  
 
 

 
 
 
 
Ingediend door Sophie Sambre 
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AGENDA studiedagen voor professionelen 
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’ 

 
Thema : GANBA (cursus i.s.m. Afasieteam Rijndam) 
Datum : 27 september en 8 november 2012 
Locatie : Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 
Meer info : www.transfergroep.nl 
 
Thema : PALPA (cursus i.s.m. Afasieteam Rijndam) 
Datum : 2 en 3 oktober en 20 november 2012 
Locatie : Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 
Meer info : www.transfergroep.nl 
 
Thema : Wat u moet weten over NAH. 
Inleiding op cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen 
 
Datum : 31 oktober 2012 
Locatie : Sig Destelbergen 
Meer info : www.sig-net.be  
 
Thema  : Afasiediagnostiek en Afasietherapie 
Datum : start 1 november 2012 (3 dagen) 
Locatie : Amsterdam 
Meer info : https://paramedisch.proeducation.nl/bekijk-
cursus/logopedie/afasiediagnostiek-afasietherapie/?uitvoering=2241 
 
Thema : Afasie : diagnostiek en behandeling  
Datum : 2 en 16 november 2012 
Locatie :  Hogeschool Utrecht 
Meer info : www.logopedie.cursussen.hu.nl  
 
Thema : Afasieconferentie 2012 “State of the Art”  
Datum : 9 en 10 november 2012 
Locatie : Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist  
Meer info : http://afasienet.eu/page/Programma-conferentie 
 
Thema : Herfstmeeting Neurowetenschappen in Taal en Spraak  
Datum : 6 november 2012 (19u) 
Locatie : Universiteit Gent  
Meer info : http://www.nwts.ugent.be/NWTS/Herfstmeeting_NWTS.html 
  
Ingezonden door Katleen Vandeput 
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Impact van hulpverlener op revalidatieproces.  
 
Op 10 februari  was er een studiedag te Duffel waar verschillende sprekers hun 
kennis deelden rond NAH (niet-aangeboren –hersenletsel). 
Professor Thiery gaf een spreekbeurt die goed was voor de therapeuten. 
Hoe kan een therapeut een betere invloed hebben op de patiënt? 
 
Betrokken.  
De therapeut kan door juiste vragen te stellen de patiënt meer betrekken bij zijn 
eigen therapie, de alertheid verhogen en de aandacht beter richten. 

• Wat gaan we doen? 
• Wat heb ik gezegd dat we gaan doen? 
• Wat deden we vorige maal? 
• Wat planden we te doen? 

 
Strategisch.  
De therapeut deelt het doel van de therapie mee aan de patiënt. Zo wordt er 
doelgerichter gewerkt. 

• Waarheen-vraag? 
• Wat gaan we doen? 
• Wat gaat er gebeuren, welk plan, welke materialen? 

 
Empathisch.  
De therapeut treedt in de leefwereld en belevingswereld van de patiënt. 
Er wordt aangestuurd op interactie. 
Hoe functioneert mijn patiënt cognitioneel, emotioneel, sociaal? 

• Wie heb ik voor mij? 
 
Socratisch.  
De therapeut moet over zichzelf nadenken en over het verloop van de gegeven 
therapie. 

• Waartoe doen we dit allemaal? 
• Is het meegevallen? 

 
De uiteenzetting van Professor Thiery was overtuigend en aanmoedigend. 
Het prikkelde hulpverleners om nog bewuster en gerichter te handelen. 
Ook werden we aangespoord om aan eigen reflectie te doen. 
Zo blijven we steeds opnieuw enthousiast in ons werken en in “het op weg gaan”. 
Zo is het goed en zo mag het blijven… 
 
Indrukken van op een studiedag door Bernadette Jansen, logopediste 
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Persoonlijk verhaal, deel 3 
Over het leven met “Afasie, het gevolg van een Bero erte of Attaque” 

door Robert Huyghe 
 

Op donderdag 1 juli, de tweede dag dat ik in Godtsvelde was, werd 
ik in de voormiddag bij de dokter geroepen. Nadat ik onderzocht werd, 
ging de logopediste met mij naar de ergotherapiezaal maar op dat 
moment was het er erg druk. Er werd afgesproken dat ik iedere dag na 
da middag, om 13 uur naar de ergo zou gaan. Vandaar gingen we naar 
de kinesitherapiezaal en spraken we af dat ik om 9 uur iedere dag zou 
gaan om te oefenen om mijn lichaam in orde te brengen.  

Rond 14 uur werd koffie en koekjes opgediend in de grote zaal, men 
kon er naar de televisie kijken of een boek lezen, aan enkele tafels zaten 
ze te kaarten en sommige gingen buiten zitten met hun bezoek. De 
eerste weken was ik een stil manneke, in mijn hoofd zat het door mekaar 
door de afasie die ik kreeg door twee beroerten kort na mekaar. Ik kon 
de krant niet lezen door afasie of een taalstoornis, en daardoor begreep 
ik de teksten niet.  

Ik zat op mijn kamer heel graag de oefeningen te maken die ik 
gekregen had van Christine en Brigitte in de ergotherapie, liever dan in 
de ergotherapiezaal, het was er te druk voor mij en ik maakte er mij 
nerveus.  

Iedere voormiddag kreeg ik een groot halfuur logopedie van Judit. 
Als ik in Godtsvelde toe kwam, had ik niet veel zin meer in mijn leven. Ik 
was een gebroken man die niet meer normaal kon denken en praten, en 
ik voelde dat alles in mijn hoofd uitgegomd was. Maar deze logopediste 
heeft mij er doen in geloven, en door haar hulp, ben ik uit het dal 
gekropen en kreeg mijn leven weer een doel. Ik kan weer schrijven, nog 
niet zo rap als vroeger, maar veel beter dan ik een jaar geleden dacht, 
dat ik nog ooit zo zou kunnen schrijven. 

Iedere voormiddag ging ik in de kinesitherapiezaal mijn lichaam 
oefenen op het fietstoestel, en de roeibank en de loopbank. Normaal 
was het één van de kinesisten Ciska, Fransis en Bart  die een oogje op 
mij hielden. 

Begin van augustus werd ik ‘s morgen overgebracht naar het 
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, om onderzocht te worden door Dokter 
M. De Weweire en Dokter P. Gellens die mij geopereerd hebben in mijn 
nek, aan die toegeslibte ader. Het was allemaal in orde en mooi 
genezen.  Ik vroeg aan de dokter wanneer men de breuk aan mijn buik 
zou kunnen opereren, want ik wilde dat het in orde werd terwijl ik in 
Godtsvelde opgenomen was. Dokter P. Gellens regelde de operatie op 
woensdag 18 augustus in de voormiddag. De operatie werd gedaan door 
Dokter Ph. Vanden Borre en verliep heel goed, ik moest een nacht in het 
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ziekenhuis blijven en ’s anderdaags,  werd ik rond 11 uur terug naar 
Godtsvelde in Kortemark overgebracht.  

Ik moest mij enkele dagen rustig houden en niet naar de 
kinesitherapiezaal gaan om te oefenen. Maar de zondag was het de 22ste 
augustus, en dat is de verjaardag van mijn vrouwtje  Monique die op 29 
juli 2001 stierf, toen al 9 jaar geleden. Ik moest naar het kerkhof mijn 
vrouwtje gaan groeten. Het kerkhof is vierhonderd meters van 
Godtsvelde. Ik ben weg gegaan maar heb het niet gezegd, omdat ik 
vreesde dat ik niet zou mogen wandelen naar het kerkhof omdat ik nog 
maar 4 dagen geopereerd was, maar het gelukt mij zonder pijn. De 
maandag ben ik naar de kine geweest en voorzichtig beginnen te 
stappen op het loopband en het beterde iedere dag. 

Door de beroerte is mijn zicht ontregeld want mijn rechteroog ziet de 
beelden iets later dan mijn linkeroog. Als ik te voet de baan oversteek 
draai ik mijn hoofd volledig rond, zodat mijn linkeroog de baan volledig 
ziet wanneer ik de baan oversteek.  

Op het einde van juli kwamen op een zaterdagmiddag, mijn kinderen 
Wim, Lieve en Kris te samen bij mij om over het moment te spreken, dat 
ik Godtsvelde zou moeten verlaten. Door de twee beroerten was ik 
verzwakt en is mijn huis te groot en met veel te veel werk in de tuin en 
aan mijn planten. Daardoor spraken we af, om het huis te proberen te 
verkopen. We spraken af dat Lieve een kleiner huis of een appartement 
zou zoeken in Roeselare. 

Ik wist toen al dat ik niet meer met een auto zou rijden. Ik woonde in 
Kortemark en zonder een auto is dat een ramp want je kan niet 
rechtsreeks met de bus of de trein in Roeselare raken. In Roeselare is er 
veel meer openbaar vervoer dan in Kortemark zodat ik mij veel beter kan 
verplaatsen. 

Enkele weken later belde Lieve mij op om te zeggen dat we kans 
hadden op een appartement in Roeselare op wandelafstand van de 
Grote markt, het Station en het Stedelijk Ziekenhuis. Lieve sprak af om 
met mij te gaan kijken, of ik daar zou willen wonen, maar het stond mij 
direct aan. Er werd afgesproken dat het appartement tegen 15 oktober 
klaar ging zijn. 

Mijn dochter Lieve sprak af met de zuster in Godtsvelde dat ze mij 
op maandag 18 oktober met het ziekenvervoer om 14 uur van 
Godtsvelde naar mijn nieuwe woning in Roeselare zouden brengen. 

 
Wordt vervolgd 
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BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN 
 26 MEI 2012 TE BORSBEEK 

 
 
Op zaterdag 26 mei waren we weer bijeen in Borsbeek. 
Dorien heeft met vrienden een orkestje, ze noemen zich “Belle en de 
Beestjes”. 
Ze gingen voor ons een muzikale namiddag brengen. Ze hadden een 
programma samengesteld van Vlaamse en Nederlandse tophits van de 
voorbije jaren. De teksten waren op papier gezet, zo kon iedereen 
gemakkelijk meezingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat het warm en zonnig weer was ging de voorstelling buiten door.  
De zon werd zo heet dat er werd opgeschoven naar de schaduw. 
Voor een hapje en een drankje werd ook gezorgd, de wafeltjes van Ria 
waren weer zeer lekker. 
Er waren maar weinig mensen opgedaagd, het was goed weer en het 
was Pinksterweekend, veel mensen waren er op uit getrokken. Maar het 
was toch gezellig. Er werd flink meegezongen. Met zo een goede 
muzikale begeleiding kon dat niet anders.  
De afwezigen hadden weer ongelijk.  
 
 
Roger Van Dijck 
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Regio Vlaams-Brabant: Barbecue  - 2 juni 2012  

Weinig woorden ... veel foto’s. Deze keer een zeer kort verslag. Het was een gezellige 

en zonnige namiddag. We genoten van elkaar, de tuin en de heerlijke BBQ. Voor het 

dessert is er altijd nog wel een gaatje vrij in de maag: lekkere  ijscreme. 
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De juni bijeenkomst,  
van de West-Vlaamse Afdeling AFASIE v.z.w.  

op zaterdag 23 juni ’12. 
 

Met deze bijeenkomst werd het werkjaar 2011-2012 afgesloten. Het 
was al van in ’11 afgesproken dat we gingen eten bij een Chinees. Dit 
ging door in het restaurant “Hong Kong” in de Roeselaarse Manenstraat 
11.  

We waren afgesproken rond 12u30. Maar op dit weekend gingen de 
Roeselaarse Batjes door, en dit jaar bestaan de Batjes 80 jaar, en de 
binnenstad was autovrij. Enkele leden die met de auto naar Roeselare 
kwamen moesten een beetje te voet lopen tot aan dit Chineesplaatsje in 
de Roeselaarse binnenstad. 

 

 
 
De leden die er al aanwezig waren maakten daar geen probleem 

van, en bestelden een drankje en de persoon die dit berichtje 
ondertekende proefde het Chinees bier. Iets voor 13 uur waren de 
ingeschreven leden aanwezig, en deze waren Martine, Peter, Ginette, 
Marcel, Miguel en Robert. Terwijl we nog een momentje wachten tot het 
middagmaal opgediend werd, vertelde Martine ons dat, lid Ronny, onze 
vroegere voorzitter, de laatste dagen verzwakt is. Intussen werd het 
middagmaal opgediend, en iedereen liet het zich smaken. Na het 
middagmaal werd er een koffie opgediend, en wij bespraken enkele 
punten voor de Nationale Dag van de Vereniging Afasie in Roeselare, 7 
oktober ’12. 

Rond 16 uur kwam een einde aan deze mooie namiddag. 
 

Robert Huyghe, persoon met afasie 



Activiteiten  uit de regio’s 

14 
 

VERSLAG REGIO ANTWERPEN  
HOGE RIELEN ZATERDAG 30 JUNI 2012 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de laatste activiteit van het seizoen gingen we naar de Hoge Rielen 
bij Lichtaart en Kasterlee. 
Op voorhand hadden we aan Ria opgegeven wat we gingen eten, dan 
stond dat allemaal klaar. 
Het was een zonnige dag, ideaal voor een buitenactiviteit. 
We gingen oude volksspelen doen.  
Een kegelspel, een bakspel, met hoefijzers rond een paal gooien en wat 
nog meer. 
 

 
 
Het ging er plezierig aan toe daar in de bossen. 
Na al dat spelen in die gezonde boslucht konden we met de bestelde 
broodjes en een drankje nog nagenieten en al denken aan de komende 
vakantie-en zomermaanden. 
 
Roger Van Dijck 
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Regio Vlaams-Brabant: Tuinnamiddag  - 30 juni 2012 

Zomers genieten … 

De tuin is prachtig met al die bloemen, planten, struiken, fruitbomen, … 

Het weer was ideaal, niet te warm, en soms zonnig. 

Het werd een gezellige babbel bij een kopje koffie en een stukje taart. 

 

Bedankt mevrouw Plasschaert voor de succesvolle namiddag! 

 

Chesna Berckmans 
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Verslag bijeenkomst regio Oost-Vlaanderen 
Een bezoek aan Ronny 

2 juni 2012 
 
 
 
 
Op 2 juni namen we de trein richting 
Blankenberge. We brachten een 
bezoekje aan Ronny.  
 
Het was een hele rit. Maar alles ging 
vlot! 
 
Op de trein kwam een jongen langs. 
Het was zijn vrijgezellendag. Hij 
verkocht lekkere snoepjes. 
Natuurlijk hebben we er gekocht! 
 
 
 
 
 

 
Aan de zee was 
het mooi weer. 
Een beetje fris, 
maar toch zon! 
 
We namen 
Ronny mee voor 
een wandeling. 
We stapten het 
blokje rond. 
Hmm, genieten! 
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Natuurlijk 
werd er weer 
veel 
gelachen. 
De hoed van 
Aimé ging 
rond. Wie 
staat hem 
het best: 
Evelien of 
Aimé? 
 
 

 
Tot slot, nog een berichtje van Alain: 
 

Dag allemaal, 
 
Deze keer heeft Oostvlaanderen niet gekozen voor het 
etentje of museum bezoekje voor het afsluiten van het 
werkjaar, 
 
maar zijn we met een klein groepje op bezoek geweest bij 
Ronny. We zijn daar heel goed ontvangen en we vonden 
het een hele waardevolle dag. 
 
 groetjes van Alain 

 
 
Hopelijk zien we jullie de volgende keer terug! 
 
Groetjes, 
Evelien, Marlies en Kristien 
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Enkele weken na het bezoek van de leden van Regio Oost-Vlaanderen 
is Ronny overleden. 

 

 
Bij het afscheid van Ronny Witgeers 

oud-regioverantwoordelijke West-Vlaanderen 
 
Op het nieuwjaarsdineetje van 2011 gaf Ronny het ‘roer’ door aan Andy 
na ongeveer 15 jaar het West-Vlaamse afasie-schip te hebben geleid. 
“Dit is geen afscheid”, zei Ronny. “We zien elkaar zeker nog op de 
bijeenkomst.”  
Samen waren Ronny en Andy op het dineetje in januari 2012. 
 
Het werd een afscheid voor beiden, en toch ook niet. 
Samen blijven ze immers voortleven in de herinnering en het hart van  
vele afasie-leden, speciaal in West- en Oost-Vlaanderen, maar ook in de 
Vereniging Afasie Vlaanderen.  
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Ronny was een trouwe vriend van de vereniging. ‘Aan de lijve’ 
ondervond hij wat afasie met de mens doet en hij wilde dit beter bekend 
maken. Zo sprak hij in 2008 voor de Lions Club van Brugge-Zeehaven. 
 
Graag geef ik verder het woord aan Gerd Vanspringel, die jarenlang 
samen met Ronny aan het roer gestaan heeft van West-Vlaanderen.  
In haar ‘mijmeringen’ brengt zij Ronny weer ten leve, zoals ook wij hem 
in onze herinnering bewaren. 
In dankbaarheid en medeleven betuigen wij onze steun aan zijn familie. 
 
Lieve Vercruysse, oud-voorzitter 
   

In memoriam Ronny 
  
Ronny, 
Veel te vroeg moesten we afscheid van jou  nemen! 
Je spande je met hart en ziel in voor de vereniging afasie, 
je was er altijd, van de eerste tot de laatste. 
Al meer dan een uur op voorhand stond je aan het station paraat om 
mee te tijden naar de raad van beheer in Antwerpen, 
later reed je zelf met je eigen autootje 
of... uren was je soms onderweg van Blankenberge om door het 
Vlaamse land naar bijeenkomsten van de vereniging te gaan. 
Altijd positief, moedig en ondersteunend. 
Je leefde voor de vereniging en ook je familie, broer, zus en kinderen, 
steunden en hielpen je bij activiteiten van de vereniging. 
Je zoon speelde Sinterklaas, je dochter leidde een informatieve 
contactnamiddag, je broer en zus vergezelden jou op nationale dagen, ... 
Na Maurice Van Maele nam je het voorzitterschap van West-Vlaanderen 
over. 
Elke contactnamiddag bereidde je een woordje voor, moedig, hartelijk, je 
was dan zo fier en zag ook dat het goed was. 
In Blankenberge probeerde je ook contactnamiddagen te organiseren, 
overal maakte je reclame, in de Oesterbank, waar je ook kwam sprak je 
mensen aan om ze warm te maken voor de vereniging. 
Je haalde geld op bij serviceclubs. 
Van op de achtergrond zette je je schouders onder de vereniging, 
Moedig en zonder vermoeidheid, altijd met frisse energie! 
Jammer genoeg kon je niet langer bij ons blijven. 
Je maakte zelf je mooie uitvaartmis en je verwoordde het nog in het A.Z. 
Sint-Jan: ‘Ik zou nog zo graag blijven leven, nog zoveel om te beleven’ 
en dit ondanks je zware afasie. 
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En ja, nu weten wij het ook, je achtste kleinkind is geboren: ‘Je zoon 
heeft een vierde dochtertje, JUNE, geboren op 3 augustus 2012’. Want 
Ronny wist dat zijn schoondochter een dochtertje verwachtte. 
Proficiat namens de vereniging! 
Bedankt Ronny voor je trouwe inzet, je niet aflatende positieve energie 
en moed om het elke dag opnieuw op te nemen voor personen met 
afasie. 
Aan de kinderen, kleinkinderen, broer, zus en familie willen we onze 
steun betuigen en hen ook danken voor hun steun aan onze vereniging! 
  
 Gerd Vanspringel 
 

 
 
 
        Ronny 
Beste Allen, 
Waarde familie,  

  

Sta me toe U mijn innige deelneming aan te bieden bij het overlijden van 
ons geëerd en geliefd lid Ronny Witgeers. 
Ik sluit me aan bij de Voorzitter om U mijn rouwgevoelens mee te delen. 
  

Ronny is veel te vroeg heengegaan en moet het bovendien in de laatste 
periode bijzonder moeilijk hebben gehad. 
Het leven heeft hem niet gespaard en dat heeft niet belet dat hij een 
sterke en moedige figuur is geweest, een toonbeeld voor velen. 
  

Hij was Regioverantwoordelijke, speelde een rol in de Raad van Bestuur  
en was steeds betrokken en in de weer voor het leed dat afasie 
teweegbrengt. 
Hij wilde daartegen ingaan en lukte daar ook merkwaardig in. 
We houden een mooie herinnering aan hem. 
  

Veel sterkte aan zijn naasten en zijn dierbare vrienden. 
Met beste gevoelens en groeten in het teken van ons aller medeleven, 
  

Evert Thiery 
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Politiek       opstand in Syrië 
 
Syrië is een Arabisch  land. 
Het grenst  aan Turkije, Irak, Jordanië, Libanon en 
Israël. 
 
De bevolking  bestaat uit:  

• moslims (87%), 
• christenen (10%) en  
• druzen (3%).  

 
De moslims  worden verdeeld in 2 groepen :  
soenieten  (74%) en sjiieten  (13%). 
 
De soenieten : 

• hebben geen politieke macht  en zijn arm . 
De sjiieten : 

• hebben alle politieke macht  en zijn veelal rijk . 
 
Op 15 maart 2011 begonnen in Syrië  
de protesten tegen  : 

• president  Bashar al-Assad, 
• de Baathparti j (de enige politieke partij in Syrië), 
• de dictactuur , 
• de onderdrukking  van de soenietische 

meerderheid door de sjiietische minderheid.   
  

De protesten  namen verschillende vormen  aan: 
• hongerstakingen, 
• betogingen,  
• rellen  na het vrijdaggebed in de moskee, 
• gevechten  in dorpen en steden, 



Afasievriendelijke pagina’s 

22 
 

• een echte burgeroorlog  tussen sjiieten en 
soenieten. 

 
De opstandelingen willen dat er  
meer vrijheid en democratie komt. 
 
Daarom moeten: 

• president  Bashar al-Assad en zijn familieleden  
opstappen , 

• er naast Baathpartij in alle vrijheid nog andere 
politieke partijen kunnen worden opgericht, 

• er vrije verkiezingen  komen, 
• er gelijke burgerrechten komen voor alle Syriërs: 

soenieten, sjiieten, christenen, … 
• democratisch verkozen politici Syrië besturen,  
• alle Syriers  van de rijkdom en de welvaart  van 

hun land kunnen genieten . 
 
De Verenigde Staten, Europa  en heel veel andere 
landen: 

• veroordelen  de Syrische burgeroorlog, 
• vinden dat de gevechten  moeten onmiddellijk 

stoppen , 
• eisen een wapenstilstand  die alle partijen 

respecteren, 
• willen starten met vredesbesprekingen  
    over de toekomst van Syrië. 

 
Waarom gebeurt dit dan niet? 
Waarom blijft de opstand duren? 
Waarom zijn er al bijna 20 000 doden  gevallen? 
 
Syrië heeft 2 machtige bondgenoten:  
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China en Rusland . 
En die blijven president al-Assad  steunen . 
En dus wordt er verder gevochten ,  
met vele doden en gewonden . 
Elke dag worden mannen, vrouwen en kinderen  
aangehouden, opgesloten en gefolterd  
door het Syrische leger. 
 
En de hele wereld kijkt toe! 
 
_____________________________________________ 
 
Gerecht:     België davert op zijn grondvesten! 
 
Michelle Martin  is de ex-vrouw  van Marc Dutroux. 
In 2004 kwam zij voor een assisenrechtbank  omdat zij: 
 

• op de hoogte was van de verkrachting van 
5 tienermeisjes door Marc Dutroux en 
niets deed , 

• op de hoogte was van de ontvoering van 6 
meisjes door Marc Dutroux en weer niets 
deed  om hen te helpen of te redden, 

• wist dat Julie en Melissa  in een 
onverwarmde kelder waren opgesloten  en 
hen langzaam liet verhongeren.  

 
De jury  achtte haar schuldig  en  
veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van 30 jaar . 
 
Op 31 juli 2012 gaf de rechtbank van Bergen toelating 
voor de voorwaardelijke vrijlating van Michelle Martin. 
Zij heeft 1/3 van haar straf uitgezeten. 
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Zij kan dan onder bepaalde voorwaarden  worden 
vrijgelaten. 
 
Deze voorwaarden zijn: 

• een vaste woonplaats  hebben, 
• de schadevergoeding  aan  

de slachtoffers betalen , 
• geen nieuwe misdaden  begaan,  
• … 

 
Een vaste woonplaats  zoeken,  
was het grootste probleem . 
De zusters  van de orde van de Arme Klaren 
willen Michelle Martin onderdak verlenen  
in hun klooster in Malonne.  
Malonne ligt in Wallonië vlak bij Namen. 
 
Vele Belgen  vinden echter  
dat Michelle Martin niet mag worden vrijgelaten . 
Actiegroepen organiseerden in Brussel 
een witte mars  met 5 000 deelnemers . 
 
Zij willen dat zij haar hele straf (30 jaar) 
blijft uitzitten in de gevangenis.  
 
Zij willen ook dat de wet wordt veranderd . 
Misdadigers die heel erge feiten  hebben gepleegd, 
moeten langer  in de cel blijven. 
 
Sommige mensen waren boos op de rechtbank  
die Michelle Martin heeft vrijgelaten. 
Andere mensen waren dan weer kwaad  
op de zusters van Malonne. 
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Maar is dit wel juist?  
Op wie  moeten we boos zijn? 
Op de rechters ? 
Neen, want rechters moeten altijd de wet volgen en 
toepassen. 
Op de zusters ? 
Neen, want ook zij hebben veel respect voor het lijden  
van de ouders van de vermoorde en misbruikte 
kinderen. 
Maar zij willen ook vergeven 
en barmhartig zijn . 
 
Is er dan misschien een foute wet gemaakt . 
Dat is mogelijk. 
Wie is dan de schuld van die foute wet? 
Dat zijn onze politici.  
Want zij maken de wetten. 
 
In september  weten we of Michelle Martin  
echt kan vrijkomen of niet. 
 
_____________________________________________ 
 
Ruimtevaart:    op mars naar Mars 
 
Op 26 november 2011  lanceerde de Amerikaanse  
ruimtevaartorganisatie een raket naar de planeet Mars . 
Mars  wordt door zijn rode kleur  ook wel  
de rode planeet  genoemd. 
De reis  van de aarde naar Mars duurde vele maanden . 
Mars is zo maar eventjes 
248 miljoen km  van de aarde verwijderd. 
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Op maandag, 6 augustus 2012  om 11.31 landde  
dan een Amerikaanse robotwagen op Mars. 
De landing  duurde 7 minuten . 
De snelheid  van de robotwagen werd vertraagd  door 
remraketten en een parachute. 
Een kraan zette uiteindelijk de Marsjeep  
veilig op de grond. 
 
De Marsjeep weegt  ongeveer 900 kg  en 
kost 2,5 miljard dollar. 
Het wagentje heeft 6 wielen, een kraanarm  en 
verschillende camera’s.  
De robotwagen kan 20 km ver rijden  en 
moet 687 dagen  blijven werken.  
 
De robot moet op Mars : 

• de bodem  onderzoeken, 
• kijken op er geen sporen van water  zijn, 
• nagaan of er misschien ooit leven op Mars  is 

geweest, 
• het klimaat  van Mars bestuderen, 
• onderzoeken of er in de toekomst ook mensen  naar 

Mars kunnen reizen , 
• vele metingen  doen, 
• foto’s  naar de aarde zenden.  

 
 
 Sport    een overzicht 
 
Eindelijk!  Sport. 
We werden de voorbije maanden verwend. 
Eerst voetbal: het Europees kampioenschap . 
België deed niet mee. 
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Het had bijna alle wedstrijden  in de voorronde verloren. 
Niet echt om fier op te zijn. 
 
Vele landen  en hun supporters  
koesterden grote verwachtingen . 
Zo was er Nederland . 
Heel Nederland kleurde oranje . 
Schoenen, kousen, broeken, hemden, hoedjes, … 
Alles éénkleurig oranje. 
Verliezen was onmogelijk . 
Nederland was al bij voorbaat Europees kampioen. 
En toen begonnen we te voetballen!  
De Nederlandse sterspelers wonnen  
geen enkele wedstrijd . 
Treurnis  alom en  
alle oranje vlaggen, wimpels en spandoeken   
weer naar de zolder. Oef! 
 
In de finale knikkerde Spanje   
con brio Italië  naar huis: 4 – 0. 
De spaghetti met de saus van ‘Mama Miracoli’ 
zal in vele Italiaanse gezinnen 
die zondagavond 
niet echt gesmaakt hebben. 
 
Maar Spanje  haalde verdiend  
zijn derde Europese titel  binnen. 
 
Dan de Ronde van Frankrijk.  
De 99ste keer  dat dé Ronde werd gereden. 
Vertrek  op 30 juni in Luik . 
Aankomst  op 22 juli in Parijs. 
219 deelnemers. 
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Totale afstand: 3442,1 km.  
 
De gele trui  werd gewonnen door Bradley Wiggens. 
Hij is de eerste Brit  die de Ronde wint. 
 
De Belgen  behaalden geen enkele ritzege .  
Maar Jurgen Van den Broeck  werd 4de in het 
eindklassement (gele trui) en  
behaalde de 17de plaats in het bergklassement. 
 
Kris Boeckmans , nog een Belg,  
werd 16de in het puntenklassement 
(de groene trui). 
 
En toen?  
Toen begonnen in London  
de Olympische Spelen.  
Na een spetterende openingsavond  
waren we vertrokken voor  
3 weken topsport  van ’s morgens tot ‘s avonds. 
 
10 500 atleten van 204 landen  leverden topprestaties. 
Atletiek, zwemmen, gewichtheffen, schermen, … 
We konden het allemaal vanuit onze luie zetel volgen. 
 
En hier vielen we in de prijzen! 
We behaalden 3 medailles . 
Brons bij judo en zeilen . 
Zilver bij karabijnschieten.  
PROFICIAT voor onze atleten! 
Zo zie je maar; soms kunnen we het. 
Heel soms! 
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Blijven reizen 
 Trier 2012 

 
Januari 2012 op een bijeenkomst van de Afasie vereniging, dit is een 
mogelijk gevolg van een CVA (hersenbloeding), zitten enkele vrienden 
bij elkaar. Marleen, Ingrid, Karin,Roger en Patrick hebben het nog eens 
over de geslaagde vakantie van vorig jaar naar Verdana ( Italië)verzorgd 
door CM-Ziekenzorg.  Al vlug werd het plan opgevat om ook dit jaar weer 
een gezamenlijk reisje te ondernemen. Marleen, Ingrid en Roger 
vertelden de andere over hun ervaringen en belevingen die ze opgedaan 
hadden met de CM in Trier ( Duitsland).  De beslissing om gezamenlijk 
naar Trier te reizen werd dan ook vlug genomen. Nu restte nog enkel de 
brochure van CM- ziekenzorg af te wachten en de datum goed af te 
spreken, gelukkig moest er maar één iemand verlof nemen en was alles 
zo snel afgesproken. 

 Het werd de periode van 9 tot 16 juni, de papieren die nodig waren 
werden netjes en snel ingevuld en verstuurd. De datum van 9 juni 
naderde snel en er werd, vooral door Marleen, Karin en Ingrid vol 
ongeduld, naar uitgekeken. 

 Eindelijk, 9 juni!  De plaats van samen komst, Rozenmaai te Ekeren ( 
Antwerpen) is goed bereikbaar en van ruime parking en kantine 
voorzien. Net zoals ook de vorige maal waren alle medereizigers ruim 
voor het afgesproken uur aanwezig. Ze werden vanaf het moment van 
aankomst vriendelijk ontvangen door de bereidwillige  handen van de 
medewerkers van de CM, onder leiding van Martine, verwelkomd en 
geholpen. Aan iedereen die arriveerde werd ook een persoonlijke coach 
toegewezen, waarbij je terecht kon met alle vragen en of problemen. 
Iedere coach kreeg maximaal 3 hulp behoevende toegewezen. De 
bagage werd ingeladen, er werd nog gebruik gemaakt van het 
aanwezige sanitair, en iedereen werd naar en op de prachtige autobus, 
met lift, geholpen. Stip op tijd kon de rit aangevat worden, enkele kleine 
maar duidelijke afspraken, onontbeerlijk wanneer je in groep reist 
werden gemaakt. Een sanitaire tussenstop werd voorzien even voorbij 
Luik. Voor de minder mobielen onder ons werden rolstoelen gebruikt en 
geduwd door de alom tegenwoordige begeleiders.  
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Omstreeks 17u30 arriveerden we aan het Stadtwaldhotel, gelegen aan 
de rand van een bos op de linkeroever van de Moesel op 5minuten rijden 
van de stad, waar de eigenaar Markus ons verwelkomde, hij was bij één 
van onze uitstappen ook gids. Toen de dorstige onder ons zich te goed 
deden aan een drankje werd het eten bereid. Na het eten, lekker Duits, 
werd er nog wat verteld, het programma voor de komende week werd 
besproken. Intussen werd alle bagage door de begeleiders naar de 
kamer gebracht. Voor wie het wenste zorgden de begeleiders ook voor 
het uitpakken, bij de terugreis anders om. De volgende dagen maakten 
we kennis met de oudste stad van Duitsland “ Trier” via een gids  een 
zoektocht of een shoppingnamiddag . Een bisdom dat zowat 1/3 van 
waaruit de stad bestaat in zijn bezit heeft, van kerken tot en met een 
bank en een reisbureel, een stad waar de Romeinen lang hebben 
verbleven en waar nog zeer veel overblijfselen van te bezichtigen zijn, de 
beroemdste en in het stadsembleem opgenomen Porta Nigré  is er hier 
één van.  
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Ook de wijnbouw werd door de Romeinen hier geïntroduceerd in deze 
streken Nog een fantastische uitstap, ondanks de vele regen, was de 
boottocht over de Moesel gevolgd door een bezoekje aan BernKassel, 
van daaruit via een toeristische route met prachtige vergezichten, een 
bezoekje aan een wijnkelder met het onvermijdelijke proeven, gevolgd 
door een diner. Velen onder ons konden het niet nalaten een aantal 
flessen te kopen. Een uitstapje naar een, in de nabijheid van Trier, 
gelegen folkloristisch museum was eveneens een voltreffer zeker ook 
omdat de zon voor één keer echt van de partij was. De momenten dat er 
geen uitstappen op het programma stonden, een buschauffeur dient ook 
de nodige rust en rijtijden te respecteren, werden door de begeleiders 
goed opgevuld. Zo waren er ondermeer, wanneer het weer het toe liet, 
petanquewedstrijden gezelschapspelen en knutselmomenten voor 
diegenen die er aan wensten deel te nemen. 

 ’s Avonds was er een bingo, een optrede van enkele medewerkers ( hier 
zitten echte entertainers tussen), en een muzikaal optreden. Uiteindelijk 
was er voor ieder wel iets dat de moeite was. Velen onder ons hebben 
genoten van het dansen, oa Wardje, Peter en het zingen, de telefoontjes 
van ’t zeuneke naar zijne papa de Ward deed eenieder lachen.  

De laatste avond werd er ons nog een  lekker 4 gangen diner 
aangeboden. De andere dagen was het eten natuurlijk ook zonder meer 
goed met onder meer een bbq. 

Alles bij elkaar is deze week, ondanks maar één dag zonder regen 
voorbij gevlogen. 

 Wat vooral zal bijblijven aan deze reis is de onvoorwaardelijke en steeds 
aanwezige inzet van alle medewerkers die alle medereizigers een 
aangename en leuke en gezellige week hebben bezorgt. Velen zullen, 
zolang het mogelijk is, blijven reizen. Zeker wanneer er medewerkers 
met zulke kwaliteiten zich blijven aandienen. Zonder hen zou het voor 
langdurig zieken en hulpbehoevende in onze maatschappij niet mogelijk 
zijn. Ondertussen weet ik ook dat er meerdere mensen binnen onze  
vereniging Afasiekunnen blijven reizen door de CM-ziekenzorg. 

Patrick 
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(ets gemaakt door Astrid Baele) 
 
Bij mijn terugkeer uit verlof vernam ik het overlijden van Astrid Baele .  
Zij werd geboren op 8 juni 1945 te Deurne. 
Zij is overleden te Hoboken in het WZC Lichtenberg op 25 juni 2012. 
De crematie heeft vooraf plaats gehad en de burgelijke dienst was op 
donderdag 28 juni om 10.00 u in de aula ALSTER te Wilrijk 
 
  
Op haar overlijdensbericht schreef ze iets heel toepasselijks 
  

Denk aan mij terug maar niet in dagen van verdriet 

Denk aan mij in de stralende zon 

hoe ik was toen ik alles nog kon 

  

Persoonlijk heb ik Astrid gekend als een levenslustige vrouw die wist wat 
ze wilde, een grote kunstenares als sculpturele keramiste. 
  
Astrid wij zullen aan u denken als een voorbeeld van wilskracht 
Jef Van Dessel 
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ONLINE FRAUDE 
 
JE HEBT 25 MILJOEN DOLLAR GEWONNEN !!!! 
 
Opgepast voor online fraude ! 
 
Iets gewonnen ? Maar je speelde nergens aan mee ?! Gaat er een 
alarmbelletje rinkelen ? Dan is het goed.  Maar spijtig genoeg zetten er 
op het internet nog meer gevaarlijke spinnetjes in het web.  Betalen met 
de bankkaart doet iedereen, maar wat als er ineens 500 euro van je 
rekening werd gehaald in Johannesburg ? 
Skimming heet dat.  
Hieronder volgt wat informatie over deze en andere vormen van bedrog, 
alsook enkele tips om je ertegen te beschermen. 
 
Virtueel veiligheidsgevoel 
 
Pas op voor gratis geld, goedkope Ferrari’s, onbekende hulporganisaties 
en zelfs voor je bloedeigen nonkel Louis !  Internetfraude is nooit veraf. 
 
Er bestaan vele variaties van oplichting, maar het basisprincipe blijft 
hetzelfde : je moet geld voorschieten aan een onbekende om een 
beloofde som geld binnen te rijven.  Dikwijls gebruiken oplichters echt 
uitziende documenten (van notarissen, banken, paspoorten, enz) die ze 
via mail doorsturen. 
 
Veel voorkomend zijn ook mails van je bank, waarin gezegd wordt dat er 
problemen zijn met het internetbanksysteem en/of waarin gevraagd 
wordt je gegevens dringend aan te passen.  Daarvoor moet je dan op 
een link in de mail klikken.  Die lijkt je naar de website van de bank te 
brengen waar ze je vragen om je login-gegevens en paswoord in te 
geven en soms nog meer persoonlijke gegevens zoals adres, 
telefoonnummer en geboortedatum.  Oplichters proberen zo je 
persoonlijke gegevens te stelen om ze nadien te misbruiken. 
 
Ook op zoekertjessites als Kapaza, eBay, autoscout24, 2dehands.be 
ben je best op je hoede. 
 
Oplichters bespelen ook graag de gevoelige snaar om mensen geld 
afhandig te maken.  Hartverscheurende berichten over rampen of ernstig 
zieke kinderen, waarbij je gevraagd wordt een bijdrage te storten.  Of 
gratis dieren – de eigenaar kan er niet meer voor zorgen – waarvoor je 
enkel de kosten van vervoer moet betalen. 
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De liefde van je leven die je via het internet hebt leren kennen, vraagt je 
om geld te sturen voor nieuwe kleren, voor de reis naar België, het 
paspoort…. 
Of zelfs een familielid, vriend of kennis.  Deze stuurt je een noodbericht 
waarin hij om geld vraagt : hij zit in het buitenland en werd overvallen. 
Jij bent de enige die kan helpen… 
In werkelijkheid zit meneer of mevrouw gewoon thuis en weet van niets : 
zijn mailaccount werd gehackt en de oplichters stuurden hetzelfde 
bericht naar heel zijn adresboek. 
 
Een ver familielid van je in het buitenland, waar je nog nooit van gehoord 
hebt, is overleden.  Zijn notaris vond geen enkele nabestaande die 
aanspraak kan maken op de erfenis.  Jij bent de enige !  Het enige dat je 
moet doen, is per mail kenbaar maken dat je geïnteresseerd bent in de 
erfenis… 
 
En zo zijn er nog vele voorbeelden aan te halen. 
 
Tips tegen tricks 
 

• Installeer een goed anti-virus-programma en laat het voortdurend 
updaten. 

• Gebruik enkel originele software en werk die geregeld bij 
• Open geen mails van mensen die je niet kent en klik zeker niet op 

bijlagen in deze mails.  Er kunnen immers virussen in verborgen 
zitten die je computer ongemerkt infecteren. 

• Banken of overheidsbedrijven zullen je nooit via e-mail om je 
persoonlijke gegevens vragen.  Wis meteen alle e-mails die hierom 
vragen.  Als je twijfelt, neem dan even contact op met je bank. 

• Google namen, telefoonnummers, mailadressen van (ver)kopers of 
onbekende personen die je geld aanbieden.  Oplichters worden 
soms gepakt omdat andere slachtoffers hun verhaal doen op één 
of ander forum op het internet. 

• Betaal nooit via een transfersysteem van het type Western Union 
of Moneygram aan een onbekende. 

• Kijk of de web-handelaar een kwaliteitslabel bezit, zoals 
BeCommerce of Banxafe 

• Check de gegevens van mensen (ook van bekenden) of 
organisaties die je vragen om iets te betalen, bijvoorbeeld via hun 
website.  Of bel of mail hen als controle. 

• Als het internetadres begint met https of rechts onderaan je scherm 
staat en icoontje van een hangslot, zit je op een veilige site. 
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De vrije markt ? 
 

• Koop of verkoop via het internet enkel als je voldoende garanties 
hebt dat de tegenpartij het goed meent.  Kijk bijvoorbeeld op de 
veilingsite naar de feedback over de (ver)koper.  Hoe langer lid van 
de site, hoe groter de kans dat het een eerlijke (ver)koper is. 

• Wanneer iets verkocht wordt aan een wel erg lage prijs - een 
Jaguar voor 2000 euro of een laptop voor 20 euro- wees dan extra 
voorzichtig.  De kans is reëel dat de verkoper de koopwaar niet 
eens bezit. 

• Geef nooit een voorschot zonder dat je de goederen in het echt 
heb gezien. 

• Als je een cheque ontvangt van een koper, doe dan niets tot je 
bank heeft bevestigd dat het een echte cheque is, die bovendien 
gedekt is.  Dit duurt enkele weken.  Stort tot dan geen geld terug 
aan de koper (indien hij/zij een cheque met een te hoog bedrag 
heeft gestuurd) en wacht met het verzenden van de goederen. 

 
Altijd prijs ? 
 

• Je kan nooit winnen met een loterij waaraan je niet hebt 
deelgenomen.  Negeer dus alle berichten die je veel geld beloven ! 

• Hetzelfde geldt voor valse erfenissen: hoe komt die mens bij jou 
terecht ?  Omdat hij spam stuurde naar miljoenen mensen tegelijk.  
Maak geen afspraak met de oplichters, je riskeert niet enkel (nog 
meer) geld kwijt te raken, maar ook nog fysiek bedreigd te worden. 

 
Betaalkaart met de B van Bedrog ? 
 
Iedereen heeft wel een debetkaart (type Bancontact) en/of een 
kredietkaart (type VISA, American Express….).  Het is meestal veiliger 
dan met veel cash rond te lopen.  Als je iets online wil betalen, kan je 
bovendien niet zonder. 
Online betalingen doen is echter niet altijd even safe.  Als de website 
waar je je kredietkaartgegevens invoert niet beveiligd is, kunnen mensen 
met slechte bedoelingen ze makkelijk onderscheppen en misbruiken. 
Ook als je met je kaart betaalt in de winkel of geld uit de muur haalt, kan 
men met bepaalde apparatuur de gegevens van je kaart kopiëren om ze 
achteraf te misbruiken (“skimming”).  Maar zonder pincode kan men 
weinig beginnen.  Let er dus op dat niemand over je schouder je pincode 
kan zien (“shoulder surfing”). 
Laat niet in je kaart kijken 
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• Kies voor betaalmiddelen met een pincode 
• Bewaar ze zeker nooit bij je kaart  
• Leer je pincode uit het hoofd 
• Geef je code nooit door aan iemand anders, ook niet via telefoon 

aan iemand die beweert bij je bank te werken 
• Vermijd eenvoudige combinaties of codes, zoals bijvoorbeeld je 

geboortedatum, die op je persoonlijke documenten staan 
• Kies verschillende pincodes voor verschillende betaalkaarten 
• Leen je betaalkaarten nooit uit 
• Handteken je betaalkaart op de voorziene strook op de achterzijde 

van de kaart 
• Neem op vakantie enkel de kaarten mee, die je echt nodig hebt 
• Laat je kaart bij verlies of diefstal onmiddellijk blokkeren via 

CARDSTOP-070/344 344 
 
Geld afhalen doe je zelf ! 
 

• Tik je pincode altijd zo in, dat anderen ze niet kunnen zien.  Maak 
gebruik van je vrije hand of je portefeuille om het toetsen bord af te 
schermen.  Doe dit aan de geldautomaat, maar ook in de winkel ! 

• Bewaar de ontvangstkopie van de betaling : laar ze niet achter in 
de winkel. 

• Laat je niet afleiden aan de geldautomaat en wees alert wanneer 
een onbekende je probeert te helpen. 

• Als de bankautomaat zonder reden je kaart inslikt, laat die dan 
onmiddellijk blokkeren via CARDSTOP. 

 
Nog meer tips vind je onder meer op de volgende websites  : 
www.economie.fgov.be 
www.eccbelgie.be 
www.consumentenbedrog.be 
www.web4me.be 
www.saferinternet.be 
www.fedpol.be 
 
Misbruiken gezien op het net ?  
Meld ze via : www.eCops.be 
 
Zelf slachtoffer ? 
Leg klacht neer bij de politie en neem zo veel mogelijk bewijsmateriaal 
mee. 

Bron  : Sodico, 2011; ingediend door Claire van Gorp 
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NIEUWE PARKEERKAARTEN 
 
Eenvoudigere aanvraag, snellere levering en beter beveiligd tegen 
misbruik. 
 
De aanvraagprocedure van de parkeerkaart voor personen met een 
handicap, werd vereenvoudigd door het ministerieel besluit van 23 juni 
2011 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012). 
In de meeste Belgische gemeenten geeft de kaart recht op onbeperkt 
gratis parkeren  op al dan niet voorbehouden plaatsen. U doet er echter 
goed aan daarnaar te informeren.�In de lidstaten van de Europese Unie 
geeft de kaart recht op de in het betrokken land geldende faciliteiten. 
U informeert ook best op voorhand daarnaar. 
 
Vanaf 27/02/2012 :  

• verloopt het aanvragen van een parkeerkaart eenvoudiger, 
• zult u de kaart sneller ontvangen, 
• is de nieuwe kaart beter tegen misbruik beveiligd. 

 

 
 
Eenvoudigere aanvraag : 
Tot nu toe kreeg de persoon die een parkeerkaart aanvroeg en die er 
recht op had een formulier dat hij moest terugsturen, voorzien van een 
identiteitsfoto en een handtekening.  Vanaf 27 febr. Moet er geen enkel 
formulier meer ingevuld worden.  
Het is de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid die de 
parkeerkaarten voor automobilisten met een handicap uitreikt. U moet de 
kaart echter wel bij uw gemeentebestuur aanvragen.  
De aanvraag kan gebeuren door de rechthebbende zelf of door de 
persoon die hiertoe een volmacht kreeg. 
-u geeft een identiteitsfoto af  
-de kaart wordt opgestuurd en moet enkel nog gehandtekend worden 
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Snellere levering : 
Het duurt ongeveer twee weken voordat de rechthebbende de 
parkeerkaart ontvangt, afhankelijk van het feit of hij al officieel erkend is 
of niet. 

• Is men al officieel erkend als persoon met een handicap, dan wordt 
er onmiddellijk nagegaan of er recht is op een parkeerkaart. 

• Is men al officieel erkend als invalide of als persoon met een 
handicap door een andere juridische of administratieve instantie 
dan moet de aanvrager eerst nog het bewijs sturen dat hij al 
erkend is voordat er nagegaan wordt of er recht is op een 
parkeerkaart. 

• Is men nog niet officieel erkend al persoon met een handicap of is 
de erkenning beperkt in tijd, dan moet de handicap eerst 
geëvalueerd worden om te zien of de aanvrager wel recht heeft op 
de parkeerkaart. 

 
Beter beveiligd tegen misbruik :  
De nieuwe kaarten die sinds 27/02/2012 afgeleverd worden zijn beter 
beveiligd tegen misbruik :  
 

• Dankzij een hologram (een driedimensionale (3D) foto, zoals op de 
identiteitskaart) waardoor ze moeilijker te fotokopiëren zijn : er zal 
dus minder gefraudeerd kunnen worden.  De rechthebbende zal 
dan ook meer kans hebben om een voorbehouden parkeerplaats 
te vinden om zijn auto te parkeren. 

• Dankzij een uniek serienummer : een verloren of gestolen kaart zal 
niet langer bruikbaar zijn.  Elk duplicaat krijgt een nieuw 
serienummer. 

 
Belangrijke nota : de kaarten die al voor 27/02/2012 in gebruik zijn, 
blijven geldig tot aan de datum vermeld onder het symbool van de 
persoon in een rolstoel.  De houders van deze kaarten moeten dus geen 
nieuwe kaart aanvragen. 
 
Referenties : voor meer uitleg :  
www.vaph.be 
handicap.fgov.be (site van de FOD sociale zekerheid) 
 
ingezonden door Claire van Gorp 
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ThuiszorgWEBwinkel 
 
Het leven is er weer wat makkelijker op geworden. Sinds kort vind je àlle 
thuiszorgwinkels op één gezamenlijke website :  
www.thuiszorgwinkel.be 
 

 
 
Van daaruit kan je alles terugvinden over producten, werking en 
vestigingen van de thuiszorgwinkels in Vlaanderen, alsook hun partners. 
Je kan er producten online bestellen op een snelle en eenvoudige 
manier en met interessante leveringsvoorwaarden. 
 
Ingezonden door Katleen Vandeput 
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DIERBAAR 
 
WAT ZEG JE... hiervan : een rubriek voor jullie, onze lezers ! 
Stuur ons snel een foto op van iemand die je dierbaar is.  Schrijf erbij wie 
of wat er op de foto te zien is. Wij drukken jouw foto af in het boekje ! 
Mail je foto naar jenny.sneyers@skynet.be 

 
 

Marleen Hoeck , 
logopediste van 
revalidatieziekenhuis 
RevArte Edegem (vroeger 
Hof ter Schelde, 
Linkeroever) is met 
pensioen gegaan op 20 
augustus 2012. 
 
Zij heeft ook heel veel 
betekend voor en in de 
Vereniging Afasie vzw, o.a. 

in de werkgroep regio Antwerpen en in de redactieraad. 
Lieve Marleen, bedankt voor alles ! We wensen jou veel geluk en hopen 
je nog  af en toe terug  te zien ! 
 
 
En ook ‘dierbaar’ nieuws bij ons 
redactielid Saskia Debergh en haar 
echtgenoot David.  
Daar is Jasper geboren op 22 mei 2012 
. 
Jasper woog 3.020 kg en was 50 cm 
groot ! 
 
 
 
Proficiat aan de fiere ouders !! 
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Lees de opdrachten  en voer ze uit  in de rechthoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 1 Teken een kruisje in het midden van de rechthoek. 
 2 Teken een driehoek in de hoek rechtsonder. 
 3 Schrijf een vraagteken in de linker bovenhoek. 
 4 Schrijf je naam onder het kruis. 
 5 Teken een zonnetje in de hoek rechtsboven. 
 6 Trek een lijn van het vraagteken naar het zonnetje. 
 7 In de linker onderhoek schrijf je een B. 
 8 Schrijf tussen de B en de driehoek de naam van de  
    gemeente waar je woont. 
 9 Omcirkel in het midden het kruisje en je naam. 
10 Schrijf onder mekaar aan de rechterkant van de rechthoek 
     de letters X    Y     Z. 
11 Schrijf boven de cirkel  1   2   3.  
12 Teken onder de cirkel een vierkantje. 
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Even rekenen ! 
 
Tel 60 bij 200  789 – 9 
¼ van 12 Verdeel 80 in 2 
7 x 7 10 + 20 + 30 + 40 
Vermeerder 500 met 50 25 x 0 
11 + 10 + 9 6 is de helft van 
Deel 200 door 4 Verminder 999 met 1 
222 – 22 Zestien min tien 
Acht maal negen  500 = 400 +  
36 : 6 78 plus 5 
63 : 9 40 is het dubbel van 
 
Vul aan : kranten 
 
Het Belang van …………………..     Limburg      Luik      Leuven 
De Gazet van ………………             Brugge    Gent   Antwerpen 
Het ……………… Nieuws                 Eerste   Vroegste    Laatste 
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WOORDZOEKER: MUZIEKINSTRUMENTEN 
 

 
 
accordeon 
blokfluit 
cello 
drumstel 
dwarsfluit 

gitaar 
harp 
hobo 
hoorn 
klarinet 

mondharmonica 
orgel 
pauk 
piano 
saxofoon 

triangel 
trombone 
trompet 
viool 
xylofoon 
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LEKKERE HERFSTGROENTETAART  
 
Ingrediënten 
1 rol bladerdeeg 
1 gebakken kippenfilet in stukjes gesneden 
1 ui 
1 preistok 
1 rode paprika 
½ stronk broccoli 
2 eieren 
1 dl melk 
1 dl room 
100 g gemalen kaas 
zout , peper, currypoeder 
 
 
 
Bereidingswijze  
 
-Bak of stoof de groenten gaar. 
-Laat de gegaarde groenten goed uitlekken en meng de stukjes       
gebakken kip ertussen. 
-Rol de bladerdeeg open en leg met bakpapier in de bakvorm, prik er 
met een vork wat gaatjes in. 
-Vul de vorm met het mengsel van groenten en kip. 
-Maak een mengsel van de melk, de room, de eieren, zout, peper, 
currypoeder en giet het over de groenten. 
-Bestrooien  met de gemalen kaas. 
-Plooi de randjes van het bladerdeeg wat naar binnen en knip het 
overtollige bakpapier weg. 
-Zet  de taart in een oven van 170 g gedurende ongeveer 40 minuten. 
 
Laat  eventjes afkoelen alvorens op te dienen !! 
 
Smakelijk !! 
 
 

 

Ingestuurd door Jenny Sneyers
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OPGELET 
 

De locatie en datum voor de 
 

NNaatt iioonnaallee  DDaagg  VVeerreenniiggiinngg  AAffaassiiee    
iinn  RRooeesseellaarree  

 
zijn veranderd. 

 
De bijeenkomst zal doorgaan in 

 
Cofar 

Kaasterstraat 42 - 44 
8800 Roeselare 

 
op 

 
30 september 2012 om 11.00u 
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VOORZITTER 
 
Raymond Vanbylen 
raymond.vanbylen@hotmail.com 
 
 

 
 

ONDERVOORZITTER 
Prof. Evert Thiery 
evert.thiery@scarlet.be 
 
 
 

 
REDACTIE 

redactie-watzegje@hotmail.be  
 

 

Claire van Gorp 
cvangorp@antwerpen.be 
 

Dorien Mennes 
dorienmennes@gmail.com  

 

 

 

Frank Paemeleire 
frank.paemeleire@telenet.be 
 

Jenny Sneyers 
jenny.sneyers@skynet.be 

 

 

 

Katleen Vandeput 
katleenvandeput@hotmail.com 
 

Saskia Debergh 
 saskia.debergh@hotmail.com 

 
 

 

Sophie Sambre 
sophie_sambre@hotmail.com  
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN  

 

Regio Antwerpen  
 
Mevr. Ria Bevers 
Stevennekens 15 
2310 Rijkevorsel 
tel. 0474/84.46.51 
riabevers@hotmail.com 
riajanssensbevers@telenet.be 

 

Regio Limburg  
 
Dhr. Guido Sleypen 
Abdijstraat 6 
3550 Zolder 
tel. 011/53.72.69 
guido.sleypen@yucom.be 
 

  

 

Regio Vlaams - Brabant  
 
Mevr. Chesna Berckmans 
Lange Venstraat 22 
3128 Baal 
tel. 0496/28.11.23 
chesnab@iname.com 

  

  

 

Regio Oost -Vlaanderen  
 
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en 
Marlies Heyndrickx 
afasie.oostvlaanderen@gmail.com 
 

   

 

Secretariaat Vereniging Afasie  
 
Mevr. Els de Meulenaere 
Dorre Eikstraat 46 
2550 Kontich 
tel: 0497/04.34.05 
elsdem@gmail.com 

  

 

Penningmeester  
 

Mevr. Maria Huijbrechts 
Lariksdreef 84 
2900 Schoten 
Tel: 0495/248361 
Maria.huijbrechts@skynet.be 
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CONTACTNAMIDDAGEN -  DATUMS VAN DE REGIO’S 
(Onder voorbehoud doorgegeven) 

 
 
Regio Antwerpen : 
 
15/09/2012  Gezelschapspellen in Borsbeek 
30/09/2012  Nationale dag in Roeselare 
20/10/2012  Bowling in Zoersel 
24/11/2012  Sinterklaasfeestje in Borsbeek 
 
Regio Vlaams-Brabant : 
 
30/09/2012  Nationale dag in Roeselare 
 
Regio Limburg : 
 
30/09/2012  Nationale dag in Roeselare 
 
Regio Oost-Vlaanderen : 
 
30/09/2012  Nationale dag in Roeselare 
24/11/2012  Bijeenkomst 
 
Regio West-Vlaanderen : 
 
30/09/2012  Nationale dag in Roeselare 
17/11/2012  Infonamiddag hulpmiddelen, prothesen... 
 
Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be  
Het loont de moeite. Graag uw reactie! 
 
 
Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we 
praten en we lachen en intussen smeden we een warme 
vriendschapsband onder elkaar. 
 
Voor de mensen, die onze vereniging nog niet kennen,  
durf gerust contact opnemen met onze voorzitter, 
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep.  
 
   
 


