Beste Vrienden,
De Algemene Vergadering van 9 juni staat voor de deur en het
belooft een drukke agenda te worden.
Het komt me voor dat we echt in een stroomversnelling zitten en dat
blijkt ook uit het voorliggende nummer van ‘Wat zeg je?’.
Vanuit verschillende hoeken worden we aangesproken voor een
vorming, een getuigenis, informatie, een studentenproject en dies meer
Bij mijn weten zijn we nooit op zo korte tijd zo vaak in de media geweest.
Het is ook belangrijk dat we meedenken en een woordje meespreken in
overkoepelende verenigingen voor personen met een handicap.
We zijn natuurlijk blij met deze toenemende interesse, want één van
onze doelstellingen is immers de bekendmaking aan een zo ruim
mogelijk publiek.
Maar toch maakt het me soms bezorgd en vraag ik me af of we het met
ons beperkt maar heel gemotiveerd vrijwilligersteam kunnen volhouden.
Het zijn vragen die we moeten durven stellen, ook als er niet onmiddellijk
een antwoord voor is. Sinds onze start in 1980 is alles ook veel sneller
en complexer geworden. Denken we maar aan het internetverkeer en de
nieuwe wetten voor verenigingen en vrijwilligerswerk.
Websites en e-mails zijn in de huidige communicatie bijna niet
meer weg te denken. We zijn dan ook verheugd u in dit nummer de
vernieuwde website te kunnen voorstellen.
Dankzij Jef Van Dessel heeft zijn zoon Ronny ons in 1997 in de internetwereld binnengeleid. Naast het boekhoudkundig programma creëerde hij
onze website in 2000. Het was niet enkel een mooie website, maar ook
degelijk naar inhoud, waardoor tal van personen de weg vonden naar de
vereniging afasie. We danken Ronny Van Dessel oprecht voor de
deskundigheid en de bereidwilligheid waarmede hij ons hiervoor bijstond.
Maar ook een website veroudert en vraagt om vernieuwing. We zijn dan
ook dankbaar dat Frank Paemeleire enthousiast bereid was om de fakkel
van webmaster van Ronny over te nemen.
Nieuwsgierig naar het resultaat? Surf dan snel naar: www.afasie.be en
vergeet ook niet een kijkje te nemen op: www.levenmetafasie.be.
Noteer nu al in jullie agenda: Nationale Dag door West-Vlaanderen op
zondag 9 september te Torhout. Allen daarheen!
Lieve Vercruysse
voorzitter
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BEROERTE EN AFASIE IN DE MEDIA
Katleen Vandeput

In maart verscheen in Humo een artikel
‘Dossier Afasie’ met de getuigenis van een
man met afasie en zijn echtgenote.
Ook de logopediste werd hierbij
geïnterviewd.

Op dinsdagavond 8 mei werd in het programma Koppen op Eén
een reportage uitgezonden over revalidatie na een beroerte.
Deze reportage werd opgenomen in revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde
in Antwerpen.
Een van de twee patiënten die werd gevolgd, had een afasie.
Deze persoon werd gefilmd tijdens de logopediebehandeling en hij werd
ook persoonlijk geïnterviewd.
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Ook via internet en e-mail komt beroerte
en afasie stilaan meer in de aandacht.
Onlangs verscheen er een persbericht
van Jan Hoet, die zelf een beroerte heeft
doorgemaakt…

…De

dag dat ik CVA, beter bekend als trombose, leerde
kennen was het spijtig genoeg al te laat. Zoals 1 Belg op 5, leed
ik aan te hoge bloeddruk (hypertensie), maar ik voelde mij
absoluut niet ziek. Dat zegt erevoorzitter van Stroke vzw en
kunstpaus Jan Hoet. Hij geeft mensen daarom de raad om de
bloeddruk in het oog te houden. Hij roept paramedici tevens op
om de bevolking voldoende in te lichten over de signalen van een
CVA en de preventie ervan…
Meer info:
Stroke vzw c/o Pride - Gespstraat 68-70 - 1070 Brussel.
http://www.strokenet.be
Een ander voorbeeld van een bericht dat via e-mail verspreid werd :

…Herkennen van een beroerte:
Je hoeft slechts "3" stappen te onthouden.
Lees en leer !
Soms zijn symptomen van een beroerte moeilijk te
identificeren. Ongelukkiglijk, het gemis aan opmerkzaamheid loopt
bijna altijd uit op een ramp.
Het slachtoffer van een beroerte kan ernstige letsels overhouden
indien de mensen bij wie hij is, de symptomen niet tijdig
herkennen.
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Dokters zeggen dat een omstaander een aanval kan herkennen
door het stellen van drie simpele vragen:

G * Vraag de persoon om te GLIMLACHEN (de mondhoeken
moeten beiden simultaan omhoog gaan).

A* Vraag hem de ARMEN ALLEBEI OP TE STEKEN

(de armen
moeten beide gelijktijdig en met dezelfde moeite omhoog te tillen
zijn)

S * Vraag de persoon om te SPREKEN, om een SIMPEL ZINNETJE
TE ZEGGEN (Coherent, bv: "Het is zonnig vandaag" er mag geen
gebrabbel tussen zijn)

Nota: een ander teken van een beroerte is dit: Vraag de persoon
om zijn tong uit te steken. Als de tong scheef trekt, als deze naar
de ene of andere kant trekt, is dat ook een teken van een beroerte.

Als hij of zij moeite heeft met eender welke van deze taken, bel
dan onmiddellijk 100 of 112 en beschrijf de symptomen aan de
dispatcher.
Benadruk dat er haast is geboden !

We hopen dat door deze toegenomen aandacht voor beroerte en afasie
meer mensen op de hoogte zijn van wat het inhoudt om een beroerte te
krijgen en dat er sneller kan ingegrepen worden wanneer iemand de
eerste tekenen van een beroerte vertoont.

4

www.levenmetafasie.be
Lies Witteman, Annelies Vivijs & Frank Paemeleire

Inleiding
Een jaar geleden stond in dit tijdschrift een
aankondiging over een website getiteld
“Leven met afasie”. Twee studenten van de
Arteveldehogeschool

in

Gent,

zouden

samen met personen met afasie een
website over afasie maken. Het project was
een samenwerking met de vereniging
afasie vzw (dank aan Lieve Vercruysse).
Een jaar lang is hier hard aan gewerkt en
sinds 1 juni 2007 staat de website online!
We wilden een website maken waar personen met afasie zelf konden vertellen over
hun leven met afasie. De website moest ook aangepast zijn voor personen met
afasie: geen te lange zinnen of te kleine letters bijvoorbeeld. Deze doelstellingen zijn
gerealiseerd. We hopen dan ook dat deze website een steun kan zijn voor andere
mensen met afasie en hun omgeving en dat dankzij de website afasie beter bekend
zal worden. Veel mensen weten nog altijd niet wat afasie is. Webontwerpers houden
daarom vaak geen rekening met personen met afasie. We hopen dat onze website
hieraan een steentje kan bijdragen.
Structuur van de website
Op de website staan 14 verhalen van personen met afasie, 8 vrouwen en 6 mannen.
Ze komen uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en VlaamsBrabant. Ze zijn tussen 42 en 65 jaar oud. Wij zijn bij deze personen thuis langs
gegaan voor een interview/babbel. Sommige personen schreven hun verhaal zelf,
anderen schreven hun verhaal samen met de twee studenten. Vervolgens hebben
we deze verhalen onderverdeeld in 5 rubrieken: (1) Mijn leven vroeger (2) Hoe ik
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afasie kreeg (3) De revalidatie (4) Mijn leven nu en (5) De toekomst. Zon ontstond
een hele duidelijke en voorspelbare structuur.
Verder hebben wij de belangrijkste woorden in het verhaal in een andere kleur gezet.
Dit helpt mensen met afasie de tekst beter te begrijpen. Aan de inhoud van de
verhalen werd niets veranderd. Het moest het verhaal blijven van de persoon met
afasie zelf. Alle mensen tekenden tenslotte een “informed consent” waarin ze
expliciet goedkeuring gaven dat het materiaal online geplaatst mocht worden.
Er is op de site ook algemene informatie over afasie terug te vinden. Er wordt uitleg
gegeven over de oorzaken van afasie, wat de verschillende types afasie zijn en wat
bijkomende stoornissen kunnen zijn. Verder wordt ook verteld over de invloed van
afasie op de persoon zelf en op zijn of haar omgeving. Er wordt ook gesproken over
de Vereniging Afasie V.Z.W. en dit tijdschrift. Deze informatie is gebaseerd op de
herwerkte afasiebrochure van de vereniging. Een tekenaar zorgde voor illustraties.
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De personen met afasie die meegewerkt hebben aan de website vertellen niet alleen
hun verhaal. Ze geven ook tips over hoe mensen moeten omgaan met afasie.
Iemand zegt “Je moet mij rechtstreeks aanspreken en niet mijn partner en dus niet
over me heen praten”. Iemand anders vraagt “Niet door elkaar spreken, anders
versta ik het niet.” De personen met afasie geven ook tips voor andere personen met
afasie. “niet opgeven” of “naar buiten treden en zich aansluiten bij de vereniging
Afasie”.
Verdere ontwikkelingen
Vanaf september 2007 staan weer twee nieuwe gemotiveerde studentes (Kristien en
Evelien ) klaar om de site verder uit te bouwen. De doelstellingen voor 2007-2008
zijn:
•

Meer getuigenissen toevoegen zodanig dat de kans dat een bezoeker een
persoon vindt met wie hij/zij zich kan identificeren vergroot (vb. alle ernstgraden
van afasie, jonge en oudere mensen, mannen en vrouwen, laagopgeleiden en
hoogopgeleiden, verschillende provincies, verschillende hobby’s en interesses).
Het zal dan ook mogelijk zijn om een getuigenis op één of meerdere van deze
criteria te selecteren.

•

De website zal ook nog meer afasievriendelijk gemaakt worden. Hiervoor zullen
aanpassingen gebeuren met betrekking tot navigatie, visueel design en inhoud
van de website. De nodige literatuur werd hier al voor verzameld.

•

Tenslotte zal de website geëvalueerd worden door een grote groep personen met
afasie, hun partners én leken. Op basis van deze gegevens zal de site verder
aangepast worden.

Dankwoord
Wij willen via deze weg alle mensen die geholpen hebben met de website van harte
bedanken. We hopen dat de website een groot succes zal zijn en dat veel mensen er
iets aan zullen hebben. Met specifieke dank aan alle mensen die zo moedig waren
om hun verhaal met ons (en nu ook met iedereen) te delen: Bea, Ria, Ginette, Jef,
Monique, Guido, Paul, Aimé, Marie-Claire, Ingrid, Christine, Martine, Hubert en
Ronny! Zij tonen ons dat er nog een LEVEN is ondanks afasie.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening. Wat vindt u van onze website? U kan het
ons laten weten via het evaluatieformulier op de website www.levenmetafasie.be
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NIEUWE WEBSITE VERENIGING AFASIE VZW
www.afasie.be
Nog meer internetnieuws in deze Wat Zeg je?. Sinds eind mei 2007 is namelijk de
website van onze vereniging volledig veranderd van stijl en inhoud. Wij danken van
harte Ronny Van Dessel die jarenlang de webmaster van de site was. Hij geeft nu de
fakkel door aan Frank Paemeleire.

De layout van de nieuwe website met bovenaan de tekening van Folon
De nieuwe website bestaat uit volgende onderdelen:
•

Welkom: algemene verwelkoming en laatste nieuwtjes

•

Wat is afasie?: korte definitie van afasie, gratis downloaden van de
herwerkte, geïllustreerde brochure (34 pagina’s) en links naar goed
leesbare boeken over afasie

•

Vereniging afasie: voorstelling van de doelstellingen, geschiedenis en
werking van de vereniging

•

Vraag en antwoord: een nieuwe rubriek waarbij vragen rond afasie
worden beantwoord (vb. wat is het verschil tussen afasie en dementie),
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bezoekers kunnen hun vragen doormailen en deze worden vervolgens
door een professioneel op de site beantwoord zodanig dat de
informatie voor iedereen toegankelijk is
•

Leven met afasie: korte voorstelling van het project (zie artikel elders
in dit boekje) met link naar de website

•

Info professionelen: dit deel van de website is bedoeld voor
professionelen die in contact komen met personen met afasie, er zijn
drie onderdelen: internetlinks rond afasie, een geselecteerde
boekenlijst en een professionele vragenrubriek (vb. Wat zijn
BIBAC/BEBA?)

•

Internet links: geselecteerde internet links rond afasie, nietaangeboren hersenletsels en handicap (vb. overzicht van voor
rolstoelgebruikers toegankelijke gebouwen in Vlaanderen)

•

Downloads: hier staan alle documenten die kunnen gedownload
worden op de site, oudere nummers van de Wat Zeg Je? Zullen ook
hier kunnen geconsulteerd worden in pdf formaat

•

Contacteer ons: alle contactgegevens van de vereniging afasie vzw

Het is de bedoeling om van de website een interactief, up-to-date en dynamisch
communicatiemiddel te maken. De komende jaren zal hij dan ook stapsgewijs
uitgebreid en verbeterd worden op basis van suggesties van de gebruikers. Aarzel
dus niet om al uw opmerkingen en kritieken door te geven aan de webmaster via
frank.paemeleire@telenet.be. Hou er wel rekening mee dat bepaalde aanpassingen
(vb. online beantwoorden van vragen) enige tijd kunnen duren!

Illustratie Pieter Vandenabeele
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VERZORGENDEN EN AFASIE: EEN KENNISMAKING
De Vlaamse Federatie van Verzorgenden had het fantastische idee om
in het kader van hun jaarlijkse studieweek (16/4-20/4) voor verzorgenden
in rusthuizen en thuiszorg een namiddag te wijden aan afasie. Hiervoor
vroeg zij onze medewerking. Deze kans om aan een grote groep
verzorgenden, die een belangrijke schakel zijn in het verzorgingsproces,
uit te leggen wat afasie is en vooral ook tips te geven voor een betere
communicatie lieten we niet voorbijgaan.
Elke provincie kwam aan de beurt. In totaal luisterden een 350
deelnemers geboeid naar de klare uitleg van de logopedisten en naar de
getuigenissen van personen met afasie.
Voor iedereen was het een verrijkende ervaring.
We danken de organisatoren dat ze ons deze unieke kans hebben
geboden.
En we bedanken ook alle sprekers die bereidwillig hun medewerking
hebben verleend en telkens vanuit de zaal een warm applaus kregen en
een heel positieve evaluatie.
Op de volgende pagina leest u het verslag van Gilbert en Martine
Huyghe-De Smet over de namiddag in Halle (Vlaams-Brabant).
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STUDIEWEEK VAN DE VLAAMSE FEDERATIE VAN
VERZORGENDEN
De Vlaamse Federatie van Verzorgenden richt in iedere provincie van
Vlaanderen een studieweek in. Daarvoor werd gevraagd aan de
Vereniging Afasie om iemand aan te duiden om in dit kader een
voordracht te geven over Afasie.
Voor Vlaams Brabant had die studieweek plaats op 16 april in de
raadzaal van het Stadhuis van Halle.
Op voorstel van Mevrouw Vercruysse werd de voordracht gegeven door
Mevrouw Petra Thomas, hoofdlogopediste aan het H.Hart ziekenhuis te
Tienen. Waren eveneens aanwezig voor de Vereniging Afasie, Martine
en Gilbert Huyghe. Martine De Smet die sinds 3 jaar Afasie heeft en nog
altijd logopedie volgt was voor de toehoorders een voorbeeld van
iemand die van nul vertrokken is en dank zij de logopedie zich
verstaanbaar kan maken. De bedoeling van de voordracht van Petra
was in een eenvoudige taal de verschillende soorten van Afasie te
bespreken, en hun symptomen te geven. Verder te spreken over de
behandeling door logopedie, individueel en recent ook in groep.
Dit alles werd heel duidelijk door Petra behandeld.
Na de voordracht werden heel veel vragen gesteld. Uit wat gehoord
werd konden we spijtig genoeg afleiden dat in de rusthuizen, waar de
meesten werkten, de logopedie stiefmoederlijk behandeld wordt.
Na het vragenuurtje gaf Gilbert een korte uieenzetting over de werking
van de Vereniging Afasie (contact-namiddagen, tijdschrift en brochures),
hoe we de patiënten stimuleren en motiveren om onder elkaar te
spreken verder logopedie te volgen.
Tijdens het gesprek gaf Gilbert aan Martine de gelegenheid met enkele
eenvoudige zinnen te vertellen dat ze geboren was in Gent en dat ze
vroeger apotheker-assistente was om aan te tonen hoever ze gevorderd
is dankzij de logopedie en haar enthousiasme.
De gespannen aandacht van de deelnemers gedurende de voordracht
van Petra en nadien was opmerkelijk.
Eens te meer weten 70 personen wat Afasie is en dat het mogelijk is om
het gedeeltelijk te verhelpen door veel logopedie.
Gilbert Huyghe en Martine De Smet
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TER INFORMATIE
AANKONDIGING SYMPOSIUM OVER AFASIE
Titel: “Communiceren na een NAH – Veel meer dan Broca en Wernicke”
Wanneer?: vrijdag 19 oktober 2007, van 9.00 tot 17.00 uur
Waar?: Congrescentrum De Kleiput, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel
Prijs: € 40, studenten € 25
Organisatie: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel
Inschrijving: algemeen secretariaat; e-mail: duffel.pc.alg.sec.@emmaus.be
Informatie: Ingrid Moerman, 015/30 40 46; e-mail: ingrid.moerman@emmaus.be

OPRICHTING VAN DE VZW “STROKE-BELGIE” (www.strokenet.be)
Stroke-België werd opgericht in oktober 2006 als lid van de Europese organisatie
SAFE (Stroke Alliance for Europe).
Een eerste vergadering met CVA-patiëntengroepen vond plaats op 28 november
2006.
De Vereniging Afasie was vertegenwoordigd door Lieve Vercruysse.
De doelstelling is vooral het bevorderen van een goede preventie inzake beroerte en
dit zowel medisch (aandacht voor hypertensie bv.) als qua algemene gezonde
levensstijl.
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de sensibilisatie voor de ernstige gevolgen
van de beroerte voor de persoon die getroffen wordt en voor zijn ganse omgeving.
STROKE wil alle patiëntengroepen die met de CVA-problematiek bezig zijn dichter
bij elkaar brengen. De vereniging afasie is bereid om mee te werken en haar kennis
over het onderwerp, vooral afasie, te delen met de andere groepen.
Op 10 mei organiseerde SAFE in verschillende Europese landen ‘de dag van de
beroerte’.
STROKE heeft zich hierbij voor het eerst aangesloten door de organisatie van een
persconferentie, informatief contact met politici, artsen en andere geïnteresseerden.
Er werd ook een straatcampagne met ballonnen gepland in de verschillende
provincies.
We volgen dit verder op.
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FOLLOW THE SUN
( Always, always... always
Er zit muziek in het verslag van de verantwoordelijke van
Vlaams-Brabant, Hubert Mannaerts, een persoon met Afasie
Ik heb 11 jaar Afasie en nu weet ik, door het doorblaren in het “Roze
boekje” dat ‘mijn afasie’ van type Wernicke is en geëvolueerd is tot een
amnestische Afasie .
Ik schreef een mail naar een nieuw ‘bestuurslid’ in regio WestVlaanderen dat mijn Afasie geëvolueerd is in die anomische,
benoemingsafasie, zie pagina 13 van het “Roze Boekje” .
Wat is een “Roze Boekje” ?
Wij, de leden, zeggen dàt, maar uiteindelijk is een informatie brochure
“Afasie, wat nu?”, dat de Vereniging Afasie vzw zelf gemaakt heeft, en
de kaft van de herwerkte versie anno 2005, is in ’t roze, en vroeger licht
geel ; toen was het : hèt “Gele Boekje” .
Dat boekje bestaat nog, die kun je ook bestellen aan 0,50 Euro per stuk
en het “Roze Boekje” is het 1 Euro per stuk ; de vervoerkosten, betaalt
de regio, als sensibilisatie om de Vereniging Afasie én Afasie voor het
publiek kenbaar te maken .
Wat staat er in die roze informatieve brochure ?
Op het kaft zie je een foto van een man en een vrouw . De mond van de
man is een puzzelstuk en die man probeert in een luchtballon iets uit te
leggen met niet begrijpbare karakters en vragen en de vrouw begrijpt het
niet, bij haar hangt een vraagteken boven haar hoofd .
Heel boven staat Afasie, wat nu ? en vanonder de logo’s van de
Vereniging Afasie v.z.w. en het puzzelhoofdje APHASIA, en nog een
puzzelstukje
Waarom ik nu probeer om, in één ruk, het “Roze Boekje” te lezen, is dat
regio Vlaams-Brabant een project begonnen is met een brief te sturen
naar 22 klinieken in de provincie Vlaams-Brabant, naar hun sociale
dienst .
Een vrouw; die ik ontmoette in het St-Jansziekenhuis in Tienen, die
zelfstandig logopediste was, zei dat haar vader ook Afasie had en zei mij
ook : ‘ik wist niet dat er een Vereniging Afasie bestaat’ !
N.B. : In Tienen zijn er twee ziekenhuizen mèt revalidatie voor
mensen met Afasie en zij weet niet dat er al van 1980 een
Vereniging Afasie bestaat...
Daar moeten wij iets aan veranderen !
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Dat is precies wat wij met ons project, via de sociale dienst, willen
doen !
De mensen van de sociale dienst hebben de taak de patiënten uit te
leggen wat er nu gebeurd is, wat zij moeten doen, hun helpen met
formulieren juist in te vullen en leggen aan de patiënt vanalles uit…
Alle sociale diensten moeten weten dat afasie bestaat, dat er een
informatieve brochure bestaat ...én at last : dat er een Vereniging
Afasie bestaat ; en die al van 1980 mensen met Afasie helpt .
Dit jaar doet Vlaams-Brabant aan bekendmaking en dit tijdensde
jaarlijkse ‘Week van de Afasie’, de eerste week van juni en later komt er
nog een extra Contactnamiddag met een voordracht als thema .
Reacties uit de omgeving
Ik was verleden week naar een dokter geweest, een specialist voor
bloedvaten : voor aders, want ik had al begin januari een hardnekkige
flibitis in mijn linkerbeen en omdat wij de eerste keer naar die dokter
kwamen, vertelde ik over mij CVA. Hij liet mij niet uitspreken, zijn hoofd
ging omhoog of hij Het Licht gezien had en zei :
‘Ah, wèlwèlwèl : een attakske!’
Ik was niet alleen verontwaardig – dat is later gekomen, maar –
verbouwereerd, een attakske van 10 frank en half . Ik had na
verschillende tromboses nog een hartstilstand en ik kreeg Afasie en ik
had hemianopsie en ... toch geen attakske potverdekke mijnhèèr !
Enkele persoonlijke bedenkingen bij het lezen van het ‘Roze boekje’
-Door mijn hemianopsie (halfzijdige blindheid), zie ik mijn rechterhand
niet . De rechterkant van het keyboard voor de computer ook niet, en de
muis rechts evenmin .
De voetbal op tv kan ik niet volgen. Plots hoor ik “goalgoalgoalgoal” en
dan zie ik die voetballers als zot rondlopen, mekaar vastpakken als
‘janetten’ of ze maken een kopstand (of zoals verleden jaar een kopstoot
!)
Hoe wist ik dat ik hemianopsie had ?
Door naar een dokter te ( moeten ) gaan voor ‘het RIZIV’, want wij waren
zelfstandig ( interieurarchitect).
Die specialist had een speciaal apparaat waar ik mijn hoofd moest
insteken, daar liet hij lichtjes zien, links rechts niets wel en als ik die zie,
moest ik in een peertje knijpen, die in mijn hand had, met een kabeltje
naar het machine.
Hij zei : ‘Inderdaad, jij hèbt heminopsie’ en schreef het op, want iets
nieuws moet opgeschreven worden, eer ik her begreep .
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-HUMOR is goed voor mensen met Afasie ! ‘Probeer humoristische
momenten en situaties te vinden en te gebruiken . HUMOR is erg
belangrijk, als het maar niet verwarrend wordt of als je maar niet
belachelijk gemaakt wordt, want dat gebeurd ook, niet in de
ziekenhuizen, maar in de Normale (!) Wereld voor mensen zonder
lichamelijk letsel .
Reakties van personen met afasie :
Een vrouw uit West-Vlaanderen schreef per e-mail :
Ik hebt zo pas u email goed ontvangen.Ik hebt een CVA gekregen op
06/09/2003 mijn afasie is van het type Amnestische afasie het doet
deugd om eens een email te ontvangen van lot genoten Vriendelijke
groetjes van mij en mijn man Marcel
N.B.Weinig personen met afasie gebruiken al internet. In onze
kring weet ik ( van 49 leden ) dat er een man is in Aarschot, een
vrouw in Grimbergen, eentje in Linter en twee in Tienen, en twee in
Vilvoorde en eentje in Schaarbeek .
Ook nog de regioverantwoordelijken van Antwerpen, Limburg,
Maasland en Oost-Vlaanderen.
Ik kreeg een ontroerend kaartje uit Nieuwpoort van Ludwine, de
echtgenote van Jan, die Afasie heeft . De voorkant een grote foto en drie
kleintjes : Ter Duinen ; waar wij ooit eens iemand gaan bezoeken
hebben, heel mooi en rustig oord .
Zij schreef :
Beste Vrienden van Afasie
Wij zitten voor het ogenblik in het sukkelstraatje : Jan is op 14
januari gevallen thuis, zijn verlamde been was dubbelgeslagen
onder hem en hij zat daar bovenop, daardoor liep hij een
driedubbele beenbreuk op . Om dit te verhelpen hebben ze er in
Gasthuisberg een buitenfixatie opgezet inplaats van een gips om te
doen . Op dit ogenblik zijn wij nog 4 weken ( complicaties )
Gasthuisberg voor 60 dagen in “Ter Duinen”in Nieuwpoort .
Ondertussen is Jan nog 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis van
Mechelen met een bloedende maagzweer !
Wij hopen dat het jullie beter gaat en laat het zo blijven, want hier is
het altijd maar wachten tot beterschap .
Groetjes Jan & Ludwine
Mooi én ontroerend geschreven !
Hubert
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MEDEDELINGEN OVERHEID – GEZONDHEID
(Bron: Vlaams Patiëntenplatform, januari 2007, nr. 36)

1. Verlaagd remgeld bij doorverwijzing door huisarts
Vanaf 1 februari 2007 betalen patiënten die met een doorverwijzing van hun
huisarts naar een geneesheerspecialist gaan, minder remgeld voor de raadpleging
bij de specialist.
De vermindering van het persoonlijke aandeel is 2 euro voor rechthebbenden met
een voorkeurregeling en 5 euro voor de gewone rechthebbenden.
Voorwaarden:
- de vermindering geldt enkel voor een raadpleging bij een specialist interne
geneeskunde (gynaecologie, oftalmologie, urologie, stomatologie, geriatrie,
endocrinologie, ORL) neuroloog, (neuro)psychiater, cardioloog, gastro-enteroloog,
pneumoloog, reumatoloog, pediater, dermatoveneroloog (huid- en geslachtsziekten)
of inwendig geneeskundige;
- je moet een globaal medisch dossier hebben bij de verwijzende huisarts;
- de arts moet een doorverwijsdocument opstellen;
- je moet het getuigschrift van verstrekte hulp en het verwijsdocument voorleggen
aan het ziekenfonds;
- de verlaging van het remgeld geldt maar 1x per jaar
- de vermindering geldt niet bij derdebetalersregeling.
2. Verhoging erelonen
Vanaf 1 januari 2007 zullen de honoraria met 1,65% verhoogd worden voor alle
artsen (behalve plastische chirurgen en radiotherapeuten). De verhoging van het
globaal medisch dossier zal pas ingaan op 1 oktober 2007 en niet in januari zoals
eerder gezegd was. De erelonen van geconventioneerde artsen zijn de volgende:
- globaal medisch dossier: 22, 36 euro
- raadpleging erkend huisarts: 18,10 euro
- raadpleging nacht: 41,57 euro
- raadpleging weekend: 31,18 euro
- huisbezoek: 31,18 euro
3. Hogere uitkering zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2007 wordt de vergoeding vanuit de Zorgverzekering voor
thuiswonenden met 120 euro per jaar verhoogd waardoor de rechthebbende jaarlijks
1260 euro ontvangt.
In 2008 en 2009 zal er opnieuw 120 euro per jaar bijkomen zodat de vergoeding op
hetzelfde niveau kom als de vergoeding die toegekend wordt aan personen in een
rusthuis of rvt, namelijk 1500 euro per jaar. De Vlaamse regering wil zo het signaal
geven dat ze de zorgbehoevenden maximaal kansen wil geven om zo lang mogelijk
in de vertrouwde woning te blijven.
De zorgverzekering wil een financiële ondersteuning bieden voor niet-medische
kosten. De vergoeding wordt momenteel vooral gebruikt voor warme maaltijden, het
aanpassen van de woning, het aanschaffen van hulpmiddelen, poetshulp ….
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw pleitte samen met de Werkgroep Thuisverzorgers
voor een gelijkschakeling van de premie ongeacht de verblijfssituatie.
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NOG MEER NUTTIGE OVERHEIDSINFORMATIE
(Bron: Dominant, uitgave van de Huntington Liga vzw, 2007 nr.1)

Vlaamse infolijn wordt 1700
De Vlaamse infolijn heeft een nieuw gratis nummer en een nieuwe naam: 1700.
Daarmee is ze de eerste overheidsdienst in België met een verkort nummer.
De dienstverlening van het informatieloket is nog dezelfde.
De Vlaamse infolijn is al meer dan 7 jaar een gratis loket voor eenduidige, correcte
en toegankelijke overheidsinformatie. Je kunt er terecht voor alle vragen aan de
overheid, van informatie over studietoelagen, over subsidies voor energiebesparende
maatregelen en economische steunmaatregelen voor bedrijven tot de
contactgegevens van overheids- en andere nuttige diensten. Op langere termijn is
het de bedoeling om ook andere infolijnen van de Vlaamse overheid onder het
nummer 1700 te brengen.
Ook de website www.vlaanderen.be onderging een transformatie. Naast de vele
actuele links naar informatie en onlinediensten, is er meer aandacht voor campagnes
van de Vlaamse overheid, veelgestelde vragen en een overzicht van alle premies en
subsidies.
Informatie op het internet over voordelen en tegemoetkomingen
Het is niet altijd eenvoudig te weten waar je precies recht op hebt. Minister Vervotte
heeft een website laten uitwerken waarop je kunt uitzoeken welke voordelen en
tegemoetkomingen kunnen aangevraagd worden. Iedereen kan op de site terecht.
Surf gewoon naar: www.rechtenverkenner.be. Je kunt er informatie opzoeken per
doelgroep of per thema. Je kunt er ook gepersonaliseerde gegevens zoeken door
enkele persoonlijke, maar anonieme gegevens zoals leeftijd, postcode in te vullen.
Dan krijg je een lijst van tegemoetkomingen en voordelen te zien waarop je op basis
van de ingebrachte gegevens recht hebt.
Vragen zoals: “Op welke premies heb ik recht? Welk inkomen kan ik krijgen als ik
mijn partner palliatief verzorg? Wat kan ik fiscaal aftrekken? Hoe kan ik een
parkeerkaart aanvragen?” Deze vragen en nog vele andere krijgen een antwoord via
deze website. Toch eens de moeite waard om ernaartoe te surfen.
De nieuwe Handinfo
Het Vlaams Fonds heeft een nieuwe editie uitgebracht van de gids Handinfo,
Handige informatie voor personen met een handicap. Handinfo biedt een ruim
overzicht van alle dienstverlening voor personen met een handicap in Vlaanderen.
Je vindt dus niet alleen informatie over de diensten van het Vlaams Fonds en alle
Vlaamse overheden, maar ook over alle federale instanties, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de provincies en de gemeenten. De gids helpt bij het zoeken
naar gepaste zorg, een geschikt hulpmiddel, een tegemoetkoming, voordeeltarieven,
enz. Bij elk hoofdstuk en achteraan is een adressenlijst opgenomen.
Je kunt de gids gratis aanvragen bij de Communicatiedienst van het Vlaams Fonds
of downloaden van de website van het VAPH: www.vlafo.be/handinfo.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Dienst Communicatie, Sterrenkundelaan 30,1210 Brussel
Tel: 02/225 85 97; e-mail: informatie@vlafo.be;
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CONTACMIDDAGEN ANTWERPEN
17 FEBRUARI, BORSBEEK
Het zaaltje in de Robianostraat was al goed gevuld toen Ingrid en ik
binnenkwamen. Deze middag werden de foto 's getoond van de
Nationale Dag in Kalmthout in september vorig jaar en van ons
nieuwjaarsetentje in Hof ter Schelde in januari. De drankjes werden
rondgebracht en er waren ook koffiekoeken. Honderd koeken waren er
werd gezegd, dus we hadden veel werk deze middag. Ria verwelkomde
iedereen, zo te horen wordt zij dat goed gewoon. De vertoning kon
beginnen.
Onze fotografe, Lieve Erreygers had heel wat foto 's gemaakt, ik wilde
ze tellen maar ben de tel kwijtgeraakt, zoveel zijn het er. Eerst de
Nationale Dag. Het passeerde allemaal de revue. De verwelkoming,
naamkaartjes, een glas champetter of zoiets, de geanimeerde
gesprekken de feestelijke sfeer, het stond er allemaal op. Zelfs foto 's
van de gevulde borden en de glazen wijn! Iedereen stond op minstens
een foto, en er waren er schone bij. Dan de volksdansers, de jonge
accordeonvirtuoos. Dat waren weer schoon herinneringen die boven
kwamen. Daarna de foto 's van onze Nieuwjaarsdiner. Tussen de
vertoning door werden de schalen met koeken nog eens gevuld en de
dranken geleverd. De foto 's van Nieuwjaar in HTS waren ook prachtig.
Degenen die erbij waren konden het nog eens terug beleven. Na de
vertoning was er nog tijd voor een goede babbel, dat doet altijd deugd
om eens de ervaringen, goede en slechte, uit te wisselen met elkaar.
Als slot was er nog een tombola, ieder kreeg een lotje. De gelukkige
winnaars gingen naar huis met een rekenmachientje, altijd nuttig! Er
werd nog rondgegaan met de hoed, ieder deed zijn bijdrage en dan was
die gezellige namiddag weer om.
De volgende keer is zaterdag 24 maart, we kijken er weer naar uit. Alle
vogels zingen in de lente, naar 't schijnt zullen wij dat dan ook doen!
Ingrid en Roger.
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24 MAART, BORSBEEK
VERSLAG 1:
Zoals beloofd het verslag, sfeerbeeld, van de periodieke bijeenkomst van
de Afasievereniging te Borsbeek op 24 maart. Als sympathisante van de
vereniging probeer ik, op deze wijze mijn steentje bij te dragen. 24 maart
dus: er waren ongeveer 30 aanwezigen. Ria sprak het welkomstwoord,
en kondigde de animatie aan. Wie de uitnodiging gelezen had, wist het
reeds: Kwinten kwam spelen, en er was tekst op papier gezet voor de
zanglustigen. Tussen haakjes, wie op de nationale dag was, kende
Kwinten reeds.
Vaardige handen hadden alles reeds klaargezet. Iedereen kreeg in de
kortste keren zijn natje en zijn droogje. Hier moet ik even vermelden dat
Ingrid haar dochter had meegebracht om een handje te helpen: een
pluim voor de jeugd, die zich niet te beroerd voelt om zich te engageren,
in een groep, waar de deelnemers toch niet van de jongsten zijn, en ook
hun ziekte, of de gevolgen daarvan zichtbaar meedragen.
En toen was het tijd om te zingen… elk vogels zoals het gebekt is.
Kwinten, met zijn accordeon gaf de toon aan: mee-zingertjes, die we
reeds lang vergeten waanden, doken nog eens op. De zang werd
afgewisseld met enkele solonummers van de muzikant.
Nadien was er ook nog tijd om te lachen en te babbelen. Er was ook nog
een gratis tombola, met enkele leuke prijsjes.
En zo werd het weer tijd om afscheid te nemen, na een goed gevulde
namiddag. Dank je Kwinten, dank iedereen om er bij te zijn, om te
helpen.
Leen Roelands
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VERSLAG 2:
Muziek verzacht de zeden! wordt wel eens gezegd, en dit weten ze bij
AFASIE regio Antwerpen ook.
Met de kleinzoon van Jef Van Dessel als toekomstig virtuoos en een uit
volle borst zingend publiek, kon de namiddag niet stuk.
De stralende gezichten, zeker van de mensen met afasie, die de oude
bekende melodieën op prijs stelden, met zovele herinneringen aan
vroeger, waren het bewijs.
Tussendoor een natje en een droogje, met een gezellige babbel, was de
namiddag vullend, doorspekt met een of ander nieuwsje, en de
voorbereiding van de tombola die als afsluiting volgde.
Jef had een paar mooie prijzen weten te versieren die door het lot een
gelukkige eigenaar vonden.
En vrienden, neem het van mij aan….meer moet dat niet zijn.
Marcel De Noble
28 APRIL, BORSBEEK
Het was een warme dag, ongeveer 30°C en de zon scheen volop. Ik
denk bij mezelf dat er nooit zo veel volk verwacht werd omdat het te
goed weer was om binnen te zitten. Maar dat was buiten de waard
gerekend. Ik heb dat niet geteld maar er waren meer dan 40 mensen
aanwezig en dat deed mij veel plezier. Het is altijd prettig om te zien hoe
wij mekaar kunnen helpen.
Eerst hebben we wat gepraat, wat wafels en drinken op de tafel gezet en
dan hebben we een kort quizje gehouden. Onder deskundige leiding van
Lisette Siereveld die weer zorgde voor niet te moeilijke vragen. Dank je
wel voor de quiz.
Ik had beloofd dat de eerste prijs een flesje reuk kreeg, maar ik had al
gezien dat er meerdere kandidaten waren om de prijs in ontvangst te
nemen. Ik heb toen de wijselijke beslissing genomen om de vragen te
overlopen zonder te vragen wie gewonnen had. We hebben toen lotjes
uitgedeeld en daarna wat prijzen weggegeven.
Rond vijf uur was het gedaan en iedereen was hopelijk tevreden en
keerde terug naar huis.
Ria Bevers
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REGIO VLAAMS-BRABANT
Verslag van de 2 Contactnamiddag in Rotselaar op 17 maart 2006
door de Heer Gilbert Huyghe
de

Aantal deelnemers 16 waar onder 7 mensen met Afasie .
De verantwoordelijke die wegens ziekte afwezig is wordt vervangen door
Mevrouw Plasschaert en de Heer Gilbert Huyghe
De sprekers zijn de 7 mensen met Afasie .
Sinds geruime tijd constateert men dat op de Contactnamiddagen van de
Vereniging Afasie de mensen met Afasie wel kunnen luisteren maar dat
ze niet de gelegenheid of de stimulans krijgen om deel te nemen aan het
gesprek.
Anderzijds leren wij, uit de literatuur dat men meer en meer overtuigd is
dat niet alleen de eerste paar maanden logopedie, groepstherapie, en
spreken in het algemeen van invloed heeft op het spraakvermogen van
de mensen met Afasie.
In ieder geval zullen we in de toekomst in onze regio rekening hiermede
houden en zullen we tenminste een bepaalde tijd de partners het zwijgen
op leggen en de mensen met Afasie de gelegenheid geven een relaas
naar voor te brengen over hun belevenissen in de laatste paar maanden.
Als test hebben we de 2de Contactnamiddag gewijd aan dit probleem .
De partner werden opgelegd te zwijgen ( de
verantwoordelijke zou zelf wasspijkers
medegebracht hebben ) en gedurende ongeveer
twee uur hebben de aanwezige mensen met Afasie
aan elkaar vragen gesteld en beantwoord :

•
•
•
•
•

Hoelang heeft u Afasie ?
Hoe is het gebeurd ?
Wat is uw ouderdom ?
Wat heeft u vroeger gedaan ?
Enz...

Het resultaat was verrassend : Men is verwonderd wat die mensen
kunnen mededelen en met zoveel enthousiasme aan het gesprek
deelnemen.
Ook is men verwonderd hoe de partners kunnen zwijgen als het moet.
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Als verrassing had Mevrouw Godelieve Demaerschalk een kleine
proeftaart medegebracht dat ze gebakken had volgens het recept
verschenen in ‘Wat zeg je?’.
Dit gaf aanleiding tot een discussie over taarten bakken met als
conclusie dat als huiswerk de Heer Marcel de Noble zijn recept op papier
moet zetten en naar de vertegenwoordigde zenden. Ook Mevrouw Ria
Pans heeft een gemakkelijk recept van taart, eenvoudig om maken door
iemand met een handicap en zal ook dit opschrijven en naar de
regioverantwoordige zenden.
Er blijft nog Mevrouw Mariella te bedanken voor de organisatie van het
aanbrengen van de drankjes en de taart. Om 17 uur hebben we de
contactdag besloten.
De redactie heeft het recept ontvangen. Hier komt het.
ROERDEEG OF 4/4 KOEK VOOR EEN TAARTVORM VAN 20 CM
- Verwarm de oven op 170° boven en onder
- Smeer de taartvorm in met boter
- Roer 150 g boter zacht in een kom
- Voeg 10 soeplepels suiker en 3 hele eieren bij de zachte boter
- Roer dit tot een glad mengsel
- Voeg 10 soeplepels zelfrijzende bloem bij het mengsel
- Doe het mengsel in de taartvorm
- Maak mooi gelijk, vooral naar de randen toe
- Zet de taartvorm in het midden van de warme oven gedurende
ongeveer 40 minuten.
- Neem de taart uit de oven
- Haal ze uit de vorm en leg ze op een rooster
- Laat afkoelen
- Succes en smakelijk
Recept ingestuurd door Mevrouw Pans - Vandepoel
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CONTACTNAMIDDAG WEST-VLAANDEREN 31-03-2007
aanwezig : Ronny, Ginette en Marcel, Christiane en André, Miguel,
Angela Boddez. en Martine Sanders. Dennis Reuter had zich
verontschuldigd, Marcel was naar de concactnamiddag in Limburg.
Het werd een gezellig onderonsje. Er was een gemoedelijk en vlot
contact tussen de aanwezige leden. Christiane en André konden er de
vorige keer niet bij zijn, want de moeder van Christiane was de dag
voordien gestorven. Wij bieden ons medeleven aan.
Net voor de wandeling deden we een taalspelletje. Iedereen mocht om
de beurt een vraag stellen om de bedoelde persoon te raden. Iedereen
kon meedoen. Zo zochten we hard naar Verhofstadt, ...... en tenslotte
naar iemand die we niet ver mochten zoeken nl 'de bediende van de
kassa uit de cafétaria' .
Aangezien het mooi weer was en de grond behoorlijk droog probeerden
we een wandeling uit in het bos. Iedereen kon het aan zodat we de
volgende maal een grotere afstand zullen uitproberen.
Na de wandeling konden we reeds op het terras nog wat keuvelen en
iets nuttigen.
De tijd was snel om en we maakten een afspraak op 12 mei om er terug
te zijn.
Martine Sanders
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AFASIE
Op ‘n vrijdag 13 april 2007
De Dood Kwam Van Onder...
‘Schrijf het op!’ zei de ergotherapeute, maar...toen kon ik niet schrijfen,
spreken ( begrijpbare taal ) en lezen . Na twee jaar revalidatie kon ik een
boekje lezen van een kind van 12 jaar .
‘Want anders ben je dat vergeten!’ zei die lieve therapeute nog...
MAAR IK VERGEET
DAT NOOIT
In die 11 jaar zie ik het nog altijd duidelijk, en ook : de dood kwam van
onder, van mijn – nu al slapende of – dode benen naar boven; via mijn
nog hard kloppend hart naar mijn hersenen, van lichamelijk leven naar
mijn ziel .
Ik kreeg een schok, en dacht ( in mijn hoofd, iets hoger dan mijn benen,
in het begrip BEGRIJPEN, dat van boven komt ) : ik ga sterven !
Eerst wéét ik hèt direct, ik ga sterven, en dan ineens : IK WIL NIET
STERVEN, dus probeert mijn halfdode lichaam te blijven LEVEN...ik ga
slapen, dan slaap ik en weer niet en als ik toch sterven...laat het in mijn
slaap zijn .
Ik probeer alles te stoppen, ik was aan ‘t brownsen in mijn nieuwe
computer, de Mac PowerPC – die dag juist gaan halen, na een bestelling
van twee weken zuchten en..hoe krijg ik dat ding uit, dit was heel nieuw
voor mij ?
Ik liep naar Janneke, die in de gelijkvloerse verdieping in de keuken “iets
in de facturen deed” en ik in de eerste verdieping in mijn ontwerp atelier :
‘Janneke, ik ga slapen!’
‘Om 9 uur, allee, voel je je niet goed ?’
Ja, maar ik kon haar toch niet zeggen : ik ga sterven, omdat...ik het ook
niet begreep, waarom, ikke, WAAROM ?
EN NOG ZO VROEG, ik was toen die maandag 8 juli 1996 – ik vergeet
dat ook nooit - nog geen 50 jaar, nog drie dagen was mijn verjaardag om
49 te worden !
Hoe kon de..DE DOOD VAN ONDER KOMEN, zoals na het laatste geul
badwater door de open stop liep, als een ...hoe heten ze dat ?
Bijvoorbeeld in de oceaan waar hele boten weggezogen worden...een
draaikolf ( of zoiets ) .
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Zo Zag Ik Dat Langs Mijn Slapende Benen DE DOOD VAN ONDER
KWAM als een geul in het begin langzaam en dan begon dat te
versnellen !
In die 11 jaar weet ik het nog àlles, zoals gisteren, ‘schrijf het op, anders
ben je dat vergeten’ zei die juffrouw en ook de Heer Frank Paemeleire (
de lector in de Arteveldehogeschool in Gent ) zei het ook, maar...ik
DURFDE het niet op te schrijven, stel je voor dat... hèt terug zou komen,
stel u voor dat ik daarover schrijf het terug zou komen, dat bvb. Pietje
met de Zeis ineens denkt, ah, ja, Die Heb Ik Een Tijd Vergeten, wacht
eens, waar is mijn zeis !
Nu omdat het de VRIJDAG DE DERTIENDE is, kan het mij niet schelen,
ik schrijf het op en dan zullen we eens zien :
• Komt HIJ
• Of Komt Hij Niet ?
‘Denk je dat die 13de én ook nog, op een vrijdag, ongeluk brengt?’ vraag
mij gisteren iemand ; ik had bezoek gekregen, want ik heb al van januari
tot nu een flibiet in mijn linkerbeen...nee, nee : slapen doet dat been niet
. “Dat been doet mij elke seconde pijn” – soms ook met de pijnstillers –
en zo weet ik dat ik nog léééf . In Alle Glorie, bedankt !
LEVEN en DOOD
En geboren worden, leven, kindje-worden, mama mapa papa – je eerste
woorden, groter worden, schooltje tot de Unief of ( bij mij ) Hogere
School ik werd interieurarcitect in Gent (!), werken, lief vinden en eentje
‘hebben’ in de Gloria en Gezinnetje-Maken en ...oud worden en gelukkig
verder blijven leven met je pensioen - of bij mij een bijdrage van het
Ministerie van Sociale Zaken en het Ziekenfonds, gezond blijven en
natuurlijk zoals iedereen (ach ) sterven, in as en stof en in gloria
“gesterkt door de Sacramenten van de zieken”, van ‘EEN’ naar ‘NUL’
terùg-worden – sommigen denken dat zij in de Hemel zijn met Filadelfia
kaas en elke minuut met Gouden Lepels rijstpap smullend, niemand
hoopt in de Hel gesmeten te worden van de Apostel Petrus, in de
eeuwigheid te kreunen en sommigen, 100% gelovigen, die toch kleine
zonden gedaan hebben, nooit Heilengen worden – wat een pech voor
hun Geloof, in het vage nog gloeiend warm vuur liggen, een tijdje maar,
dat kan allemaal zijn, maar met mijn trombose(s) én hartstilstand was het
gewoon...niets te zien of de horen ( en niets is al te veel geschreven, het
was
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Ja, iedereen gaat ‘hèt’ krijgen, en sommigen héél jong ( wekkerradio !
elke morgen ) en anderen worden ( ahà ! ) 100 jaar en meer nog . Mijn
moeder stierf als zij 66 jaar was, ik heb mijn moeder altijd een oude
vrouw gezien en nu...ik ben dit jaar 60 geworden, ik voel mij nog JONG !
Mijn vriendinnetje ( van de gitaar cursus ) vroeg verleden maand : ‘Zeg,
Ubrt, hou oud ben je dit jaar?’ ) ; zij is 16 jaar jonger dan ik .
‘ZESTIEG!’ zei ik, nog fier dat DE DOOD etc. mij éven vergeten heeft .
’60 jaar àl...dat zou je niet zeggen!’ zei zij nog eens, mijn lief klein – 1,53
cm hoog – vriendinnetje van 43 jaar ( haar verjaardag is in augustus, dus
is zij nog geen 44 geworden ) .
Mijn moeder stierf was ik 33 jaar... en ik ben geboren toen mama 33
JAAR was, dus heb ik mijn moeder maar 33 jaar gekend, zij is voor mijn
altijd een oud mens geweest, en nu ben ik die vrijdag de dertiende april
2007 bijna zestig !
En in 1996 was het bijna al gedaan met Hubert-Charles Mannaerts, wàt
een GELUK dat ik nu heb ; ook met elke seconde pijn en pijn en... IK
LEEF !
Wij worden, mijn partner (!), mijn lieve echtgenote Janneke en ik, worden
wakker ( IK LEEF NOG !! ALTIJD ) van de radiowekker, ik lach nog
stillekes van mijn vrolijke droom...en Het Nieuws begint over Irak en over
een zwaar auto ongeluk met twee doden en ...veel mensen sterven als
een vingerknip ( stond gisteren ook Iets Belangrijk op TV, ‘met elke knip
sterft een kind’...’knip dan niet, BV-mensen!, Roos Van Acker, Sarah
Bettens, Bart Peeters, Nic Baltazar, Rob Vanoudenhoven,...’Staf Van
Samang in zijnen blote’ zit in een ander benefiet ), wij hebben gelùk dat
er nog ambulance zijn, en ziekenhuizen met bedden genoeg en de
Médische
Wétenschap,
maar
...
iedereen
moet
sterven...............................TENZIJ – voor mij, al 11 jaar, PIETJE-DEDOOD mij vergeten hééft !
Hubert Mannaerts
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nodigt jullie allen uit, samen met familie en vrienden
op zondag 9 september 2007
op de Nationale Dag
die doorgaat Te Torhout
in Parochiaal Centrum "De Biekorf"

Gelieve deze datum al vrij te houden ....
Verdere inlichtingen volgen nog.
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DIERBAAR…
WAT ZEG JE …hiervan: een rubriek voor jullie, onze lezers !
Hier kunnen we samen genieten van wie of wat ons dierbaar is : onze
lieve kinderen, kleinkinderen, huisdieren, mooie bloemen die we kweken,
kunst die we maken…
Stuur ons snel een foto op. Zet je naam op de achterkant en schrijf op
wie of wat er op de foto te zien is.
Wij drukken jouw foto af in het boekje !
Let wel : je krijgt je foto niet terug ! Je kunt de foto ook inscannen en per
e-mail naar de redactie sturen.
Stuur je foto naar
Jenny Sneyers
Lode Van Berckenlaan 117
2600 Berchem
of
jenny.sneyers@skynet.be
Twan, mijn allerliefste
schattenbout, wordt 2 jaar
op 28 augustus.
Een kleine anekdote over
Twan.
Twan is gek van Piet Piraat.
Mijn dochter Evi, Twan en ik
waren in de speeltuin.
Er wandelde een man met
een zwart ooglapje voorbij.
Twan riep: "Piet Piraat !"
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VOEDSEL VOOR HET BREIN/ DEEL 2
of : hoe kunnen we via onze voeding de hersenen het best beschermen?

In de vorige ‘Wat zeg je?’ gaven we een korte inleiding op de relatie
tussen voeding en onze hersenwerking. Verder bespraken we de invloed
van Omega-3- en Omega-6-vetten op ons brein.
In dit nummer gaan we wat dieper in op wat men verstaat onder vrije
radicalen en antioxidanten. We zullen bespreken welke invloed deze
stoffen hebben op de werking van de hersenen.
We geven ook enkele specifieke tips voor een gezonde voeding bij
ouderen.
Vrije radicalen zijn moleculen die onze hersenen aanvallen; het zijn een
soort ‘bijproducten’ van de stofwisseling. Ze proberen de hersencellen te
laten oxideren (=ranzig maken).
Veelvuldige blootstelling aan milieuverontreiniging, sigarettenrook, UVstraling enz. zal de productie van vrije radicalen verder doen toenemen.
Deze vrije radicalen maken ons gevoeliger voor allerlei ziekten.
Om in de tegenaanval te gaan, moeten we zorgen voor een goede
toevoer van zogenaamde antioxidanten.
Deze stoffen zullen net verhinderen dat het hersenweefsel zal oxideren.
Ons lichaam maakt zelf antioxidanten aan, maar dit is onvoldoende voor
een goede bescherming van het brein. Daarom moeten deze aangevuld
worden met antioxidanten vanuit onze voeding.
Uit recent onderzoek is gebleken dat deze stoffen ons beschermen
tegen talloze infecties en tegen hartziekten en dat ze helpen vroegtijdige
veroudering tegen te gaan. Er is echter nog veel verder onderzoek nodig
naar de rol van antioxidanten bij ziektepreventie.
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Hoe verkrijg je een voldoende inname van antioxidanten? - enkele
algemene richtlijnen
• Groenten met een zeer hoog antioxidantengehalte zijn waterkers,
spinazie, broccoli, tomaten, wortelen, peulvruchten en knoflook
• Onder fruit met een zeer hoog antioxidantengehalte horen kersen,
bosbessen, aardbeien, kiwi’s, zwarte druiven en pruimen
• Gedroogde vruchten zoals rozijnen en pruimen bevatten meer
antioxidanten dan verse vruchten
• Drink elke dag enkele koppen zwarte of groene thee
• Een simpele vuistregel is : hoe donkerder de natuurlijke kleurstof,
hoe meer antioxidanten
• Haal voldoende antioxidanten uit de voeding eerder dan
voedingssupplementen in te nemen
• Bewaar fruit in de koelkast, zo blijft het antioxidantgehalte optimaal
• Mineralen zoals selenium, koper en zink in schaal-en schelpdieren
helpen vrije radicalen te neutraliseren
• Vitamine E in noten, avocado’s en plantaardige olie werkt
beschermend tegen ziekte
Antioxidanten - de voordelen op een rijtje
• bevorderlijk voor het geheugen
• beperkt het risico op allerlei ziekten (o.a. hartziekten)
• remt veroudering af
• helpt uw bloeddruk op peil te houden
Aangezien ouderen specifieke behoeften hebben wat betreft voeding,
geven we hier enkele tips voor een gezonde voeding bij ouderen :
1. probeer elke dag ongeveer 1,5 liter vloeistof te drinken
Voldoende drinken is voor ouderen eens zo belangrijk omdat
naarmate men ouder wordt, het dorstgevoel afneemt. Zo kan men
uitdrogen zonder zich dorstig gevoeld te hebben.
De nieren werken bovendien niet meer zo efficiënt, wat de toevoer
van voldoende vocht nog belangrijker maakt.
2. eet voldoende vlees. Vlees zorgt voor de aanvoer van eiwitten. Dit
zijn de bouwstenen van ons lichaam en ze beschermen ons tegen
infecties. Met het ouder worden vermindert de spiermassa. Om de
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spieren weer krachtiger te maken, zijn eiwitten essentieel.
Ook vis, eieren en melkproducten bevatten eiwitten; probeer hierin
voldoende te variëren.
3. zorg voor een voldoende aanvoer van calcium. Hiervoor eet je best
veel zuivelproducten, zoals kaas, yoghurt en melk.
Calcium draagt bij tot de vorming van het skelet en de tanden, het
geeft onze beenderen hun stevigheid. De hoeveelheid calcium in
de beenderen neemt vanaf de leeftijd van 30 à 40 jaar af.
Het broos worden van de beenderen kan leiden tot dijbeenbreuken
en spontane wervelbreuken.
Het toepassen van de voedingsmaatregelen met betrekking tot Omega3-vetten en antioxidanten zorgt ervoor dat ons brein optimaal
functioneert en beschermt onze hersenen tegen allerlei ziekten.
Uiteraard spelen veel andere factoren dan enkel voeding mee in de
hersenwerking en het ontstaan van ziekten. Op deze factoren hebben
we jammer genoeg vaak niet veel vat.
Katleen Vandeput

Referenties :
Carper, J. (2002). Voeding en intelligentie. Rijswijk : Uitgeverij Elmar B.B.
Reader’s Digest (1997). Voeding die schaadt - voeding die baat. Complete gids
over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Brussel : NV Reader’s Digest
S.A.
Van Camp, J., De Henauw, S., & De Meulenaer, B. (2006). Voeding en
gezondheid : een overzicht van de functionele componenten in levensmiddelen
en van de relatie voeding en gezondheid. Leuven : LannooCampus.
(in opdracht van Flanders’ Food, competentiepool van de Vlaamse
Voedingsindustrie)
Instituut Danone (2005). Antioxidanten en voeding. ISBN 2-930151-19-6.
Instituut Danone (2000). Voeding en derde leeftijd. ISBN 2-930151-11-0
Instituut Danone (1997). Een bord vol vragen. ISBN 2-930151-05-6
Al deze brochures zijn te verkrijgen via www.danoneinstitute.be
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EVENTJES LACHEN …..

Moraal van het verhaal..
De kinderen van een lagere school krijgen les over moraal. Ze krijgen
als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen
waaraan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de klas komen, mogen
ze vertellen wat ze gehoord hebben.
Mieke vertelt:”Mijn ouders zijn kippenboeren, ze hebben een legbatterij.
Op een dag hadden ze in de auto een mand eieren staan. Ze reden
over een grote bobbel in de weg, waardoor de eieren braken”. De moraal
luidt : “Wees zeer voorzichtig met fragiele voorwerpen.”
Elsje vertelt: “Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij
kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze
verwachtten dus ook twintig kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel
goed, maar er zijn er maar vijftien van uitgekomen”. De moraal luidt :”Tel
je kuikentjes pas als ze uitkomen”.
Dan vraagt de juf aan Anneke: “ En hebben je ouders ook een verhaal
verteld?” “Ja over mijn tante Annie, zij woont in Amerika en is daar bij het
leger. Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in Irak. Op
een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Het enige
dat ze bij had was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes.
Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de fles whisky leeg,
dan was ze die al kwijt. Toe ze beneden kwam, werd ze omsingeld door
wel zeventig Irakezen. Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig
van neer. Toen waren haar kogels op. Met haar zakmes kon ze er nog
vijftien doden, toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze met haar
blote handen gedood”.
De Juf kijkt Anneke aan en vraagt na enige stilte: “En heeft papa u ook
een moraal bij dat verhaal verteld?”
Anneke antwoordt :”Jazeker, je blijft best uit de buurt van Tante Annie
als ze gedronken heeft……….”.
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WOORDZOEKER: OP HET STRAND

badpak
bikini
duinen
emmertje
handdoek
kwal
luchtmatras
redder
schelpen
schopje

strandbal
strandstoel
surfplank
vlieger
windzeil
zandkasteel
zeilboot
zonnecreme
zwemband
zwembroek
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen :
Mevr. Bevers Ria
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel: 0474/84.46.51
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 Blankenberge
tel: 050/42.54.23
Secretariaat Vereniging Afasie :
Mevr. Els de Meulenaere
Dorre Eikstraat 46
2550 Kontich
tel: 0497 / 04.34.05
Penningmeester :
Mevr. Maria Huijbrechts
Lariksdreef 84
2900 Schoten
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E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE

VOORZITTER:
Lieve Vercruysse

livercruysse@village.uunet.be

ONDERVOORZITTER
Prof. Evert Thiery

evert.thiery@scarlet.be

REDACTIERAAD:
Saskia Debergh
Frank Paemeleire
Jenny Sneyers
Katleen Vandeput
Claire van Gorp

saskia_debergh@hotmail.com
frank.paemeleire@telenet.be
jenny.sneyers@skynet.be
katleenvandeput@hotmail.com
cvangorp@antwerpen.be

REGIO’S:
Guido Sleypen (Limburg)
Ronny Witgeers (West-Vl.)
Jan Schmidt (West-Vl. Secr)
Gerd Vanspringel (Brugge)
Katrijn Speleman (Gent )
Hubert Mannaerts (Brabant )
Ria Bevers (Antwerpen)

guido.sleypen@yucom.be
ronny.witgeers@euphonynet.be
avecom@pandora.be
gerd.vanspringel@telenet.be
katspel@gmail.com
afasie.vlbrabant@skynet.be
riabevers@hotmail.com

PENNINGMEESTER:
Maria Huijbrechts

maria.huijbrechts@skynet.be

SECRETARIAAT:
Els de Meulenaere

elsdem@gmail.com

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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CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen
16/06/07

Buitenactiviteit

Regio Brabant :
??/06/2007
09/09/2007
13/10/2007

14.30 u Open tuindag dankzij Mevr. Plasschaert
In de boomgaard in Lubbeek
De Nationale Dag Afasie regio West-Vlaanderen
11.30 u ‘Huis in Rotselaar
12.00u naar restaurant Torenhoeve in Rotselaar

Regio Limburg :
16/06/2007
7 en 8/09/2007
09/09/2007
22/09/2007

Bezoek champignonkwekerij te Riemst
Beurs “Het Dorp” in de Limburghal te Genk
Nationale Dag : West-Vlaanderen
Info:Psychologische begeleiding bij een beroerte
“Seniorencentrum De Zandloper” Heusden-Zolder
(moet nog bevestigd worden)

Regio Oost-Vlaanderen :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke
Regio West-Vlaanderen :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke
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