VOORWOORD
Beste Vrienden
Het eerste nummer van 2007 staat weer bol van boeiende bijdragen,
waaronder de verslagen vanuit meerdere regio’s ruim aanwezig zijn.
Is dit immers niet dé doelstelling van ‘Wat zeg je?’, een spreekbuis te zijn
van en voor personen met afasie? Maar ook aan de professionelen
zeggen we: lees de verslagen uit de regio’s en niet enkel het artikel dat
voor jullie geschreven wordt. Zo krijgen jullie nog meer voeling met de
leefwereld van personen met afasie.
Dat we moeten blijven werken aan de bekendmaking van de
afasieproblematiek werd ons recent op een schrijnende manier duidelijk
gemaakt.
Op 12 december kwam de ‘afasie’ plots door een zeer pijnlijk
misverstand in de media. Een persoon zonder papieren en die zich niet
kon uitdrukken werd opgepakt en als een illegale Rus beschouwd. De
heer F.H. bleek bij nader toezien afasie te hebben. Aan de vereniging
afasie werd om een reactie gevraagd.
Jef Van Dessel in ‘De Morgen’ en Paul Demaerschalk en Martine De
Smet in het TV-programma ‘Man bijt Hond’ hebben op een invoelende
en realistische wijze hun ervaringen en gevoelens bij dit voor de familie
dramatische voorval verwoord.
Als personen met afasie waren ze hiervoor ongetwijfeld best geplaatst.
Dit voorval bewijst eens te meer de noodzaak van een voortdurende
bekendmaking. Ook is het belangrijk dat personen met afasie altijd een
identiteitsbewijs bij zich hebben. De vereniging afasie heeft kaartjes met
een korte uitleg over afasie, die men gemakkelijk op zak kan steken (zie
p.19). Op vraag zijn ze te verkrijgen bij het secretariaat.
De Algemene Vergadering 2007 vindt plaats op zaterdag 9 juni te 15 uur
in het Revalidatiecentrum Hof ter Schelde, August Vermeylenlaan 6,
Antwerpen (linkeroever).
De effectieve leden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar
alle leden zijn welkom. Wendt u tot het secretariaat voor meer
informatie.
Tot slot verwelkomen we Katleen Vandeput als lid in de redactieraad.
Met een artikel over recente publicaties in vorig nummer en één over
gezonde voeding in dit nummer betekent ze een beloftevolle aanwinst.
Lieve Vercruysse, voorzitter

INFORMATIE UIT HET BESTUUR
NIEUW SECRETARIAATSADRES: ter herinnering
Els De Meulenaere, Dorre Eikstraat 46, 2550 Kontich
Tel: 0497/04.34.05 - e-mail: elsdem@gmail.com
NIEUWE PENNINGMEESTER
Maria Huijbrechts
Tel: 0495/24.83.61 - e-mail: maria.huijbrechts@skynet.be
CONTACTNAMIDDAGEN OOST- VLAANDEREN: dringende oproep
Tot onze spijt gaan er geen contactnamiddagen meer door in Oost-Vlaanderen.
Katrijn Speleman, Els Clottens en Sarah Piens kunnen om persoonlijke redenen de
organisatie hiervan niet meer op zich nemen. We danken hen van harte voor de
jaren dat ze zich hiervoor hebben ingezet.
We zijn dus zeer dringend op zoek naar nieuwe animatoren om de regio OostVlaanderen terug op de sporen te zetten. Wie met ons op zoek wil gaan of bereid is
zich zelf te engageren neme contact op met de voorzitter of met het secretariaat.
Mevrouw Hortje Waeterloos blijft telefonisch beschikbaar voor gesprek.
PROJECTEN VAN STUDENTEN OVER AFASIE
→ Stijn Claes en medestudenten van de afdeling Marketing op de Karel De Grote
Hogeschool te Antwerpen hebben voor hun communicatieproject het onderwerp
‘Afasie’ gekozen. Ze hebben voor onze vereniging een aantal postervoorstellen
ontworpen. We publiceren ze nu nog niet omdat we ze later willen gebruiken voor
een echte bekendmakingcampagne. Maar de studenten krijgen van ons goede
punten!
→ Op de oproep voor het project ‘www.levenmetafasie.be’ van Vivijs en Witteman
(Artevelde-hogeschool, Gent) hebben verschillende leden positief gereageerd. De
studenten zijn nu bezig met de gesprekken klaar te maken om op internet te zetten.
We kijken er met belangstelling naar uit.
→ Ook aan het project van studente Suijkerbuijk uit Zeeland over ‘communicatie met
een afaticus’ werd door leden van de vereniging meegewerkt.
STUDIEWEEK VLAAMSE FEDERATIE VAN VERZORGENDEN
In de week van 16 tot 20 april wordt in elke provincie een studiedag ingericht voor
verzorgenden die werken in de thuiszorg of in instellingen. De vereniging werkt mee
en zal in de namiddag een lezing en getuigenis brengen over ‘afasie’.
We vinden dit zeer belangrijk want het is een kans om op deze wijze de omgang van
verzorgenden met personen met afasie te verbeteren.
De studiedagen zijn op: maandag 16 april in Halle (Vl-Brabant), dinsdag 17 in Gent,
woensdag 18 in Brugge, donderdag 19 in Diepenbeek, vrijdag 20 in Antwerpen.

EXECUTIEVE FUNCTIESTOORNISSEN BIJ AFASIE:
IMPLICATIES VOOR THERAPIE EN PROGNOSE
Frank Paemeleire
Als afasie enkel een taalstoornis is waarom slagen dan zo weinig personen erin om
zich non-verbaal duidelijk te maken? Waarom kunnen de meeste personen met
afasie zich behoorlijk redden in het lokaal van de therapeut maar lukt het hen niet
om in een dagdagelijkse situatie hetzelfde niveau van communiceren te bereiken?
Waarom kunnen personen met afasie de aangeleerde strategieën bijna nooit
gebruiken in een probleemsituatie? Het antwoord is: een probleem in de executieve
functies!

Inleiding
De communicatieproblemen die we terugvinden bij personen met afasie kunnen niet
enkel verklaard worden door een linguïstische stoornis (Purdy, 2002). Afasie komt
zelden geïsoleerd voor omdat de laesies die de afasie veroorzaken meestal meer
dan de taalgebieden aantasten (Bastiaanse & Prins, 2006).
Het is dan ook niet zo evident om personen met afasie cognitieve en gedragsmatige
strategieën aan te leren om te compenseren voor hun communicatieve stoornis.
Deze personen moeten immers ook in staat zijn om deze strategieën te
generaliseren naar dagdagelijkse situaties willen ze functioneel zijn. Onderzoek heeft
net aangetoond dat personen met afasie problemen hebben met het generaliseren
van zowel verbaal als nonverbaal gedrag.
In veel gevallen gaat de afasie namelijk gepaard met andere cognitieve stoornissen
zoals problemen met aandacht en concentratie, leer- en geheugenstoornissen,
vertraagde verwerking van informatie en stoornissen in de zogenaamde executieve
functies (Bastiaanse & Prins, 2006). In dit artikel staan we stil bij de zeer belangrijke
rol die de executieve functies spelen bij personen met afasie. Niettegenstaande er
geen algemeen aanvaarde definitie en indeling is van deze functies is er een
consensus dat intact executief functioneren essentieel is om adequaat te reageren
op nieuwe en complexe omgevingseisen (Keil & Kasniak, 2002). Belangrijke
subprocessen hierbij zijn:






Evalueren van de situatie
Creëren van een doel
Genereren van een plan om dit doel te bereiken
Omzetten van het plan in actie
Self-monitoring en zelfregulatie tijdens de actie

Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere cognitieve subcomponenten belangrijk
zoals gerichte en volgehouden aandacht, geheugenoproeping, werkgeheugen,
temporele ordening van informatie, selecteren en inhiberen van responsen en
onderdrukken van routinegedrag dat niet aangepast is aan het te bereiken doel.

Zeker in het geval van grote, diffuse of frontale hersenletsels (globale afasie, afasie
na trauma, CVA in stroomgebied van arteria cerebri anterior, …) komen executieve
functiestoornissen vaak voor. Executieve functiestoornissen zijn typisch na schade
aan de (pre)frontale kwabben maar schade aan andere gebieden (zoals basale
ganglia en cerebellum) kan dezelfde symptomen veroorzaken (Keil & Kasniak, 2002).
Wanneer de taalfuncties van een persoon gestoord zijn, moet de persoon terugvallen
op andere cognitieve vaardigheden om te communiceren (Purdy, 2002). Bij afasie
loopt het hier echter ook vaak fout anders zouden alle personen met afasie perfect in
staat zijn om zich uit te drukken door middel van aanwijzen, tekenen, gebaren,
gelaatsexpressie, gebruik van taalzakboek of gespreksboek of andere non-verbale
communicatiemiddelen. De ervaring leert dat ook deze communicatiekanalen vaak
een groot probleem vormen. Volgende symptomen kunnen wijzen op executieve
functiestoornissen: problemen met plannen en probleemoplossen, verminderde
cognitieve flexibiliteit, gebrekkige conceptualisatie van een boodschap en
perseveraties (Paemeleire, 2006b). Met perseveratie bedoelt men het stellen van een
gedraging wanneer deze niet langer gewenst, vereist of gepast is (Callahan, 2001).
Uit de recente studie van Fridriksson et al. (2006) bij 25 personen met afasie bleek
nogmaals dat verminderd executief functioneren samengaat met een verminderde
functionele communicatie. Personen met afasie én executieve functiestoornissen
kunnen met andere woorden niet compenseren voor de linguïstische problemen.
We illustreren de invloed van executieve functiestoornissen op de mogelijkheden om
tekenen, (een non-verbaal communicatiemiddel), functioneel te gebruiken. Mevrouw
HB., een jonge patiënte, ontwikkelde een subglobale afasie met zeer ernstige orale
en verbale apraxie na een groot infarct in het stroomgebied van de arteria cerebri
media links. Haar gesproken communicatiemogelijkheden bleven na maanden
intensieve logopedie beperkt tot het RU ‘ja…ja’. Niettegenstaande ze goede
basisvoorwaarden had voor tekentherapie zoals goede visus, voldoende praxis en
goed visueel kopiëren, slaagde ze er niet in het tekenen in een functionele context te
gebruiken. In figuur A (volgende pagina) zijn enkele voorbeelden hiervan
opgenomen. De individuele tekeningen worden in wat volgt toegelicht.
(1) Getekende reactie op de vraag ‘Wat heb je daarnet in de ergotherapie
gedaan?’ (wafels gebakken)  Gebrekkige conceptualisatie
(2) Getekende reactie op de vraag ‘teken een kat’ (geen reactie)  Geen
responsselectie/conceptualisatie
(3) Tekenen op verzoek van een huis  perseveraties onder vorm van 2
voordeuren en 2 identieke ramen
(4) Wanneer de therapeut de opdracht uit (2) opsplitst in deeltaken (‘teken
de kop’, ‘teken de snorharen’, ‘teken de staart’, …) lukt het HB wel om een
tekening van een kat te maken (Paemeleire, 2007)  positieve invloed
van externe structuur

Figuur A: Invloed van executieve functiestoornissen op getekende expressie van HB

Implicaties voor afasiediagnostiek
Uit het voorgaande mag blijken dat bij afasie in veel gevallen neuropsychologische
diagnostiek zinvol en zelfs noodzakelijk is. Helaas zijn klinisch psychologen meestal
niet echt thuis in het (aangepast) onderzoeken van personen met neurogene
taalstoornissen. Multidisciplinaire afasieteams zoals er een tiental zijn in Nederland
(zie Bastiaanse & Prins, 2006) bestaan in België niet. De meeste
neuropsychologische testen zijn erg verbaal van aard wat betreft instructie en
vereiste reactie. Zelfs executieve testen die geen specifieke verbale reactie vereisen
zoals de Trail Making Test, bevatten toch vaak talige elementen die voor personen
met afasie problemen kunnen geven.

Figuur B: Design fluency (spontaan tekenen verschillende nonsens figuren).
http://mni.mcgill.ca/cog/jonesgotman/testdev.htm (Jones-Gotman, 1977)

In figuur B ziet u langs de linker zijde een normale fluencyscore van 15. Rechts in de
figuur ziet u de design fluency bij een persoon met executieve stoornissen. Bemerk 1
regelfout ‘een benoembaar object: driehoek’ en 5 perseveratieve fouten ‘te veel
gelijkend op andere patronen’.
Keil en Kaszniak (2002) publiceerden in hun zeer bruikbaar artikel praktische tips en
geselecteerde tests om executieve functies na te gaan bij personen met afasie. Zij
gebruiken hierbij volgend classificatiesysteem: (1) testen voor planning,
strategiegebruik en regelvastheid, (2) testen voor fluency en initiatie, (3) testen voor
shifting en inhibitie en (4) testen voor conceptformatie en abstract redeneren. We
vermelden hier design fluency taken als non-verbale variant op verbal fluency taken
bij afasie (zie figuur B).

Implicaties voor afasietherapie
Purdy (2002) concludeert dat het belangrijk is om executieve functiemogelijkheden
van cliënten met afasie in kaart te brengen en te proberen te bepalen wat de invloed
er van is op de communicatieve prestaties. Dit heeft volgens haar vergaande
gevolgen onder meer voor het bepalen wie in aanmerking komt voor behandeling en
hoe de therapie er dan wel moet uitzien. Uit onze ervaring blijkt dat in veel gevallen
de ernst van de bijkomende executieve uitval méér bepalend is voor de
zelfredzaamheid van de persoon dan de ernst van de afasie (vb. gebruik van
personenalarm). Het is o.i. dan ook belangrijk om de algemene principes voor de
behandeling van executieve functieproblemen geleidelijk aan te integreren in de
afasietherapie (Paemeleire, 2006a).
•

Maak regelmatig gebruik van taken die nieuw zijn voor de cliënt, zorg dat niet alle
opdrachten routinematig opgelost kunnen worden
vb. Oefen een telefoongesprek waarin een onverwachts probleem moeten
worden uitgelegd of opgelost (vb. melden van een klacht)

•

Geef opdrachten die complex zijn zowel naar de hoeveelheid aangeboden stimuli
als naar het aantal verschillende cognitieve functies die aangesproken wordt.
vb. Navertellen van de hoofdlijnen van het nieuws (geheugenbelasting) mét
achtergrondlawaai (aandachtsbelasting).

•

Geef zo weinig mogelijk externe structuur zodat de persoon zelf doelgericht moet
werken en niet afhankelijk wordt van de sturing die de therapeut of omgeving
voorziet.
vb. Help de persoon met afasie niet te snel wanneer hij zich niet lijkt te redden in
een communicatieve situatie (vb. de weg vragen aan een persoon op straat) maar
laat ruimte voor het ontwikkelen en uitproberen van compensatiestrategieën (vb.
ondersteunen van spreken met een gebaar).

•

Bouw de behandeling hiërarchisch op: van convergente, closed set taken (maar 1
juist antwoord) naar divergente, open set taken (meerdere goede antwoorden
mogelijk). Zo leert de persoon meer zelf reacties en oplossingen creatief
genereren.
vb. Van benoemen van prenten, naar aanvullen van zinnen, naar verbal fluency
taken naar woordvinding in een spontaan gesprek.

•

Maak gebruik van zinvol, functioneel materiaal waardoor een directe koppeling
met dagelijkse situaties mogelijk is.
vb. Oefen een semantische zelfcueïngsstrategie ook in een echte omgeving zoals
aan de kassa van een buurtwinkel.

•

Wees realistisch in de te verwachten transfer en generalisatie van aangeleerde
technieken, strategieën en gebruik van alternatieve en ondersteunde
hulpmiddelen. Communiceer dit ook aan de familie.
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ADVERTEN TIE
Postgraduaat opleiding NTSS

De opleiding NTSS bestaat sedert 1995 en komt nu met een vernieuwd
competentiegericht lesprogramma naar voor. Aandacht voor recente
ontwikkelingen binnen het complete vakgebied en een directe link met de
dagelijkse logopedische praktijk staan hierbij centraal. Aanmelden voor de
opleiding, die opnieuw van start gaat in september 2007, is vanaf heden
mogelijk! Bezoek onze website voor alle inhoudelijke en praktische
informatie
of
contacteer
de
projectverantwoordelijke
via
frank.paemeleire@arteveldehs.be

www.neurocom.be
Volgende onderwerpen komen aan bod in deze opleiding: neurologische basiskennis samenstellen logopedisch dossier - dysartrie symptomatologie, classificatie, diagnostiek
en behandeling - ALS, MS, Myastenia Gravis, Guillain-Barré - Facialisparalyse - coma en
canules - post coma observatieschalen en stimulatieprogramma’s - slikken diagnostiek,
behandeling - subcorticale en thalamische afasie - depressie - amnesie - ziekte van
Parkinson linguïstische en cognitieve stoornissen en behandeling - cerebellaire afasie ziekte van Huntington - psychiatrie - Centraal motorische, visuele en auditieve
verwerking cognitieve neuropsychologie - PALPA casuïstiek - neuroradiologie Neurologie CVA - neurolinguïstisch vocabularium - logopedische bedside screening afasiescreening en behandeling in acute fase - overzicht afasietesten - afasietypologie diagnostiek en behandeling Broca - diagnostiek en behandeling Wernicke - diagnostiek en
behandeling amnestische afasie - diagnostiek en behanding globale afasie - fMRI corticale ziektebeelden - informatieverlening en partnerbegeleiding - sociale school conductie afasie - verbale apraxie - transcorticale afasie - dynamische afasie - alexie en
agrafie - diagnostiek en behandeling aandachts- en geheugenstoornissen - diagnostiek
en behandeling rechterhemisfeer-communicatiestoornissen - afasie en tweetaligheidverworven kinderafasie - neurolinguïstische kenmerken dementie- cognitief-linguïstisch
onderzoek
primair
progressieve
afasie

VERSLAG VAN ONS NIEUWJAARSETENTJE
VAN 14/01/2007
Maar liefst zestig personen hadden ingeschreven voor ons, intussen
welbekend, jaarlijks etentje. Dat ging zoals alle jaren door in de
polyvalente zaal van Hof Ter Schelde.
Onze nieuwe regio-verantwoordelijke, Ria , verwelkomde iedereen en
wenste iedereen een smakelijk eten toe. (zij deed dat heel goed hé)
Op de menu stond als opening een aspergeroomsoep. Gevolgd door
een everzwijnragout met keuze uit gratin of puree. Onze mensen
konden ook kiezen voor een koude schotel, een schotel rijkelijk voorzien
van verschillende vis en vleessoorten.

Als drank was witte en rode wijn en water plat of bruis voorzien à
volonté.
Als dessert hadden we 2 stuks heerlijke gebakjes uiteraard met koffie.
Hetgeen nog nooit gebeurt was is nu voor de eerste maal geschiedt nml.
Alles was op. Het vlees, de groenten, de gratin of puree, zelfs van de
soep schoot niets over. Achteraf waren ze wel verrast in de keuken en
hebben ze beloofd dat het niet meer zal gebeuren.
Maar och, dat moeten we relativeren, hoeveel mensen zijn voor de 2e
maal soep, vlees en gratin gaan halen? Veel mensen.
In een restaurant komen ze toch ook niet met een tweede schotel
aandraven.
En dan bedenken dat wij voor dat feestmaal (mag ik wel zeggen), drank
inbegrepen, 10 euro/persoon hebben neergeteld.

De bedoeling was uiteraard, eens gezellig bijeenkomen, elkaar het beste
toewensen voor het nieuwe jaar.
Zoals alle andere jaren hielden wij een gratis tombola, verscheidene
mensen brengen een cadeautje mee, mooi ingepakt, en leggen dat dan
bij het binnenkomen op een grote tafel. Na het eten en na de koffie
gingen Eddy (de man van Ria) en Erik (de man van Ingrid) de loten
afroepen en de prijzen overhandigen.

Het was heel gezellig. Volgens mij moet die traditie voortgezet worden.
Langs deze weg dank aan alle medewerkers, speciaal aan Michèle,
Marleen, Lieve, Florke, Eddy en Erik. Ook dank aan Lieve Erreygers die
tussen de soep en de pattatjes rond huppelde om prachtige foto’s te
maken.
De verslaggever
Jef van Dessel

PROVINCIE LIMBURG: NIEUWJAARSBIJEENKOMST

27 januari 2007: Die datum was al lang aangekruist in de agenda’s. Het was ook geen
gewone bijeenkomst. Het was de dag van het nieuwjaarsdiner van Afasie Limburg. Zoals elk
jaar werden we verwacht in de Draekerwinning. Zelfs onze nationale voorzitster Lieve
Vercryusse had de weg naar Limburg gevonden. Iedereen was erg tevreden over het verzorgt
en lekker eten. Volgend jaar zijn we er allemaal weer bij op zaterdag 26 januari 2008.

Steeds meer mensen vinden de
weg naar de Draekerwinning.

Mevrouw Vercruysse en Louis
hadden het naar hun zin.

Verslag en foto’s Chris Iliaens

En provinciaal voorzitter Guido?
Die zorgde zoals altijd dat de
puntjes op de “i” gezet werden.
Bedankt Guido!!

‘N COLUMN VAN DE REGIOVERANTWOORDELIJKE
VLAAMS-BRABANT
- geschreven begonnen op 22 december 2006, waar de WINTER
begonnen is Twee dagen voor de 6de Contactnamiddag 2006 bij regio VlaamsBrabant kwam ... Sinterklaas enkele uren bij ons discuteren over het
‘Gouden Boek van den Hemel’ .
Niet alleen lezen wat er al instond, want de Sint had andere – betere –
ideeën dan de Zwarte Piet, die alles onthouden heeft en alles in potlood
opgeschreven heeft . Sinterklaas zei : ‘Voor mij zijn alle mensen braaf,
dus moet er niets inkomen over roddels of kwaadheid ...’ en heel op het
einde, na de tweede warme thee van Oxfam-Wereldwinkel Hoegaarden
vzw, vroeg de Sint of er iets SPECIAALS was dit jaar !
Iets Speciaals in 2006 ?
‘Een belangrijke gebeurtenis, een mooi verhaal, ... zoiets!’ zei de Sint
aan de Zwarte Piet én aan de helpster ( Janneke ) of er iets speciaal was
voorgevallen dit jaar . Er was, wel jaarlijks, de Nationale Dag Afasie, nu
bij regio Antwerpen, dat doorging in Kalmhout of ... ja, de EERSTE
KEER bij ‘De Wintertuin’ in Tienen is wel speciaals ... of het
Waargebeurde Verhaal van een Man die Afasie heeft en in Leuven op ‘n
stoep valt, en kon door zijn afasie niet meer uitleggen en toeschouwers
bellen de 100 en ineens is die man in Gasthuisberg ( Universitair
Ziekenhuis ), terwijl zijn echtgenote nog rustig winkelt - zie vorige ‘Wat
Zeg Je?’ .
‘Ja, zoiets!’ zei de Sint, en die was heel tevreden voor zijn seance op
zaterdag 2 december 2006, maar ... als zijn voorstelling een week later
was gebeurd, was er wel wat SPECIAALS gebeurd, maar ... als mijn
tante acht wielen had, was zij nu een tram !
Bij de 6de Contactnamiddag waren wij met 21 BRAVE mensen, waar er
twee de eigenaars zijn van de Taverne T’HUIS, waar de samenkomsten
nog altijd gratis doorgaan in Rotselaar, Mevrouw Heidi en de Heer Frank;
de anderen zijn leden van de Vereniging Afasie vzw en hun helpers,
echtgenoten en één chauffeur van ‘Oikonde Mechelen’, de Heer
Georges Pouvreur .

Die brave man mocht het eerst naar de
Sint.
Georges is iemand die gepensioneerd is
en vrijblijvend mensen met een handicap
wil helpen: hij brengt Marjolein en Philip
van hun huis (Vilvoorde) naar Rotselaar .
Bravo en die kreeg het eerste geschenk
uit de vol gestoken ‘Zak van Sinterklaas’ :
een Routeboekje over Hageland en een
glazen potje jam uit het Trefpunt ’t Toreke
Turnhout.
Dit Trefpunt is ook een Vakantieverblijf voor de Kansarmen in de
Kempen en is dit jaar bijna helemaal afgebrand - 15 maart 2006 ;
gelukkig dat de brandweer er op tijd was, en alleen het gebouw van de
eigenaars in de as gelegd werd en het Vakantiehuis gered werd .
De Zwarte Piet had ook kalenders bij voor het ‘Huis van An’, aan 6 Euro
- juffrouw An Marchal was één van de meisjes die ontvoerd werd in
1995, opgesloten en vermoord .
De opbrengst van de vzw wordt ‘integraal besteed aan het verbeteren
van de leefwereld van kinderen en jongeren . U kan via de post deze
kalender bestellen door storting van € 7,50 op rekeningnr. 335-051116117, Huis van An, Maastrichtersteenweg 196 te 3500 Hasselt . tel/fax 011
/ 23 55 23 ; huisvanan@huisvanan.org en www.huisvanan.org .
Er zijn ook wenskaarten te bestellen, 10 voor 5 Euro, met heel mooie
tekeningen van kunstenaar Yvan Verhoeven .
‘Een Hoopvolle Toekomt’ staat in het logo Huis van An ... en vele leden
van de Vereniging Afasie hielpen Zwarte Piet en zijn vrouw (!) .
Wat was er gebeurd een week na die zaterdag 2 december 2006 ?
Daarover gaat het op de volgende pagina’s!
Hubert Mannaerts

TV-UITZENDING VAN “MAN BIJT HOND” OP VRT
OVER AFASIE
DINSDAG 12 DECEMBER 2006
Naar aanleiding van de aanhouding door de politie van Antwerpen van
Freddy Haegeman (56 j), een persoon met Afasie die opgepakt werd en
in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel werd opgesloten als
illegale Rus, heeft de VRT besloten een uitzending te brengen over
Afasie en zijn gevolgen.
Haegeman was met de fiets aan het rijden in het Antwerpse
havengebied. Hij kan enkel de woorden ‘jaja’ en ‘dada’ uitbrengen, hij
kan niet schrijven en had ook zijn identiteitspapieren niet bij zich.
De VRT nam het initiatief een uitzending van “Man bijt hond” te brengen
over Afasie met als doel het publiek toe te lichten over de symptomen
van de ziekte, door een paar personen met Afasie en hun partners te
laten spreken over hun ziekte en de gevolgen.
Via Internet nam de VRT contact op met Hubert Mannaerts,
regioverantwoordelijke Regio Brabant die hen verder in contact bracht
met Paul de Maerschalk en Martine De Smet.
Na een telefonisch gesprek met Lieve en Gilbert werd beslist nog
dezelfde dag de opnames te doen en het dezelfde avond uit te zenden.
Een paar uur later was Jeroen met zijn twee helpers bij Paul en bij
Martine. Het verhaal moest volledig gevoerd worden door de twee
afasistische personen en hun partners. Het ging over de aanhouding van
Mr. Haegeman te Antwerpen, hoe men de ziekte krijgt en de huidig
gemaakte vorderingen in het spreken bij Paul en Martine. Er werd ook
gesproken over de manier waarop een afasistische persoon zijn
toestand bekenbaar kan maken door het tonen van een kaartje van de
Vereniging Afasie waarop naast hun naam een tekst geschreven staat
waardoor men weet dat de persoon zich moeilijk kan uitdrukken.
Om 16 uur waren alle opnames klaar en vertrok de ploeg van Jeroen
naar Brussel om de alles klaar te hebben voor de uitzending van 19.35
uur.
Paul, Lieve, Martine en Gilbert zijn tevreden met het resultaat van de
uitzending. 780.000 kijkers zullen nu weten wat afasie betekent, welke
gevolgen de ziekte heeft voor de patiënt en hoe de partners er alles aan
doen om het lot te verzachten en zoveel mogelijk het spraakvermogen te
herstellen. De reactie van de kijkers die we nadien ontmoet hebben was
heel positief.
Gilbert Huyghe

’N COLUMN UIT VLAAMS-BRABANT
VERVOLG
Wat was er dus gebeurd een week na die zaterdag 2 december
2006?
De Productiemaatschappij Woestijnvis belde ’s morgens voor een
opname over AFASIE en werd die avond nog uitgezonden bij ‘Man Bijt
Hond’ !
Twee Mensen met Afasie, leden van onze vereniging konden vier keer (
de eerste en drie herhalingen ) laten zien hoe moeilijk het is te ... leven
met AFASIE.
‘Ja,’ zei iemand na de uitzending ‘ja, ik kijk altijd naar het journaal van
zeven uur, en ook naar ‘man bijt hond’, maar zij laten van alles zien
zonder te weten vooraf wat gaat komen en als je dat ziet, en wat je pas
begrijpt waarover het gaat, is het al gedaan!’
Een Trailer of een TV-Blad is er niet bij voor ‘Man Bijt Hond’, niemand (
de kijkers ) wist wat er ging komen, niemand wist dat het ineens over
“afasie” zou gaan, en ook over mensen die afasie hebben .
En ook : wie van hen – van die vier mensen - heeft afasie in die
uitzending van ‘Man Bijt Hond’ en wie niet ?
Eerst mocht de Heer Gilbert Huyghe, de echtgenoot van Mevrouw
Martine De Smet uit Tienen de titel in een open schilderijtje zeggen
‘Man Bijt Hond’, maar die versprak zich, hij zei : ‘Man En Bij Hond’ .
Is dat goed, dat dit niet gewist is voor de opname, weet ik niet, want het
doel was :
WAT AFASIE IS,
Spraak-en Taalstoornissen
Gilbert versprak zich, dit is het een spraakstoornis, ‘die man heeft afasie’
konden de wàkkere kijkers denken, of die al weten wat afasie is, maar
gelukkig ... Gilbert had geen afasie, ondanks zijn verspreking . Nu
kregen de kijker al iets verkeerd te zien en krijgen het gevoel dat dit
echtpaar twee mensen zijn met afasie ; de ene iets meer dan de andere !
‘Ja,’ zei mijn buurman ‘ik hèb dat ook, iets verkeerd zeggen, hèb ik dan
ook uw dinges ... uw eupazie ?’
De hele uitzending duurt 4 minuten 50 seconden ; dit wordt wel even
herhaald, maar de volgende keer ging het aanvangsuur twintig minuten

te laat ; dus mensen, die het willen op video opnemen, staat het er niet
op.
Het is wel goed dat er iets op TV over afasie komt, en de uitzending van
Woenstijnvis was heel goed gedaan, maar : niemand wist op voorhand
dat er over ‘afasie’ werd gesproken .
Er kwam ook niets in over de Vereniging Afasie vzw, die al 27 jaar
bestaat .
Dit vind ik toch spijtig, maar ‘Dat hoeven wij niet!’ zei die vriendelijke
vrouw aan de telefoon ‘wij moeten mensen hebben die afasie hebben,
meer niet!’
En Martine had afasie en Paul ook, en de regioverantwoordelijke, die
‘toch goed kon uitleggen wat CVA is, cerebro-vasculair accident...
hèbben wij u niet nodig!’
Waarom kon ik dat goed uitspreken wat CVA is in die (7) jaren
regioverantwoordelijke ?
Tja, en ja : ik hèb geluk gehad, en Paul en Martine niet ... en die ‘illegale
Rus’ ook niet !
In Antwerpen pakte de politie iemand op, die niet kon praten, niet kon
uitleggen dat hij afasie heef . Hij had ook zijn identiteitskaart niet bij, en
de politie dacht dat hij een Russische vluchteling was en ... steken hem
een dag en een nacht in een cel .
Het is ook niet een fout van de politie, en het was een dagelijks én
toevallig incident van een tijdperk, waar vele immigranten in België willen
komen wonen, omwille van alle soorten redenen in hun eigen land,
oorlog, hongersnood, etc. .
Die morgens stond het in de krant en Woestijnvis had een speciaal item,
keek op internet, zag onze website, en belde als gekken naar alle
telefoons, die er instaan, dus ook naar Hoegaarden, p.a.
regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant .
Het was op een dinsdag 12 december en om 12 uur 30 zouden een
ploeg van drie mensen, reporters en techniekers, naar hier komen ; dan
naar Tienen ( zie boven ) en dan naar Overijse voor de Heer Paul
Demaerschalk en zijn echtgenote Godelieve . De regioverantwoordelijke
van Vlaams-Brabant was ineens wakker geschoten, stond klaar met zijn
zondagskostuum aan, en wachtte ... en wachtte tot er nog een telefoon
kwam van Woestijnvis : ‘Wij hebben ons vergist, de journalist en de
ploeg is al vertrokken naar Overijse . Als zij naar u komen, zullen we u
eerst verwittigen’ en zij hebben niet meer gebeld, want het was al laat
genoeg en hun doel was al bereikt :
Martine én Paul hèbben Afasie !

Dan belde Hubert ( ook in rep en roer ) en is nu ineens ‘de Trailer’
geworden, naar zoveel mogelijk mensen over de uitzending en mailde hij
naar de leden – die internet hebben, of course – en de Bestuurders, de
Redactie, logopedisten en vrienden, en daar kwamen antwoorden terug :
Ik heb dinsdag gekeken en ik denk inderdaad dat het zeer goed is
dat zulke onderwerpen aan bod komen in programma's zoals 'Man
Bijt Hond', waar veel mensen naar kijken. Op die manier leren een
heleboel mensen wat afasie is en wat de problemen zijn van
mensen met afasie. Misschien dat zulke stommiteiten zoals met die
man uit Stabroek dan niet meer te snel zullen gebeuren.
‘En wij hebben dat programma gezien . Die mensen hebben dat
heel goed gedaan voor de camera’
... Het was een heel goede reportage en bracht de
afasieproblematiek goed in beeld. Jullie kunnen fier zijn!!!!
Proficiat Hubert en co voor jullie duidelijke bijdrage van de
afasieproblematiek in Man Bijt Hond !!!!!
‘Eigelijk is dat goed voor onze Vereniging Afasie!’, maar de meeste
mensen willen niet hun leed of Hun Getuigenis Vertellen aan iedereen .
Het is ook hoe moeilijk mensen met afasie naar buiten gaan, altijd
schrik dat iemand hen vraagt, en niet kan antwoorden !
In het driemaandelijks tijdschrift ‘Wat zeg je?’ Nr. 3 september/november
2006 vroegen twee studenten logopedie om mee te werken, ‘hun
getuigenis Leven Met Afasie te vertellen in een nieuwe website’ onder
twee promotoren : de heer Frank Paemeleire, lector van de school en
Mevrouw Lieve Vercruysse, voorzitter van de Vereniging Afasie vzw .
In regio Vlaams-Brabant hebben twee ( 2 ) mensen ingegaan om mee te
doen !
Maar 2 mensen in de héle provincie Vlaams-Brabant is niet veel, maar
Mensen Met Afasie zijn wel anders dan mensen zonder afasie, en ook
Hùn Verhaal ... de meesten willen hun leven liever privé houden ;
sommigen schamen zich hiervoor .
En hoeveel Mensen Met Afasie kunnen nog lèzen, en hoeveel lezen
ALLES wat in Hun Tijdschrift staat ?
De OPROEP ook niet ?

Weinigen - en ook hun helpers, echtgenoten of chauffeurs : mensen
helpen nog andere mensen, maar daar komt wel een einde aan .
Toevallig zag ik op TV over afasie, ik bleef wel verder eten, ik hoorde
iemand praten en iemand ... ik keek even op van mijn warme soep ... ah,
wat heeft die madam ?
Toevallig zag ik in een Link over afasie, nàm die site
www.levenmetafasie.be en zag ... mensen die afasie hebben, je zag
enkele foto’s en verhalen hoe zij vroeger waren en wat er gekomen is na
hun ... wat is dàt, een CVA ? ...
Het Toeval was dat Hubert Mannaerts die dinsdag 8 juli 1996 nog leefde
zonder te weten wat afasie is, en later wel ( nu is het al bijna 11 jaar ), en
daar hebben twee studenten logopedie van de Arteveldehogeschool in
Gent ZIJN VERHAAL op internet gezet, zijn Getuigenis : Leven Met
Afasie !
Hij heeft het ook niet zelf opgeschreven, dat meisje had een laptop bij en
door zijn antwoorden op haar op voorhand opgestelde vragen, werd
ZIJN GETUIGENIS verteld .
De studente kwam zelf naar ons huis, op een zondagmorgen ook nog en
door enkele vragen, stond zijn verhaal vast .
Voor de voorlaatste vraag had hij de meeste moeilijkheden : heeft u tips
voor mensen met afasie ?
Hij was gewoon sprakeloos ... het ging dus niet alleen over hèm alleen
(!) – hij, een kèèrpunt in de geschiedenis, zijn verhaal was dus ook
belangrijk, tips of advies geven voor andere mensen met afasie !
Het is héél belangrijk te weten dat er getuigenissen zijn van personen
met afasie EN HUN PARTNERS !!, want anders bleef het leven verder
lopen met toevalligheden .
Door Getuigenissen kunnen de wetenschappers zien wat het is Leven
Met Afasie en kunnen betere ideeën komen over bvb. logopedie of
wetten maken .
Dit waren de vragen van de studenten:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zag uw leven er uit voor uw hersenletsel ?
Wanneer heeft u afasie gekregen ?
Wat is er precies gebeurd ?
Hoe verliep de revalidatie in het ziekenhuis ?
Hoe was/is de logopedie ?
Hoe hebt u die eerste weken ervaren ?
Hoe is uw leven veranderd door uw hersenletsel ?

•
•
•
•
•

Welke problemen ondervindt u nu nog dagelijks ?
Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst ?
Hoe moeten mensen omgaan met een persoon met afasie ?
Heeft u tips voor mensen met afasie ?
Hoe heeft u uw leven opnieuw georganiseerd ?

Maandag 16 april 2007 komt er van de ‘Studieweek van de Vlaamse
Federatie voor Verzorgenden’ in het Stadhuis in Halle ( 14 tot 16 uur )
een logopediste én een persoon met afasie uitleggen wat het is, Leven
Met Afasie, en Niet Toevallig is het weer die ene mevrouw van ‘Man Bijt
Hond’ ... die het wéér alléén moet uitleggen !!!
Hubert Mannaerts
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KAARTJE: “IK HEB AFASIE”
De Vereniging Afasie geeft een kaartje uit voor mensen met afasie. Dit
kaartje kan je aanvragen op het secretariaat.
voorkant:

achterkant:

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

Hier zijn Dolly en Sammy. Dit zijn de schattige poesjes van Ivonne VW
uit Schoten. Hopelijk herstelt Ivonne spoedig en kan ze terug naar huis !

Dit is Renzo. Hij is 1,5 jaar
en hij is het jongste
petekindje van Lieve, onze
voorzitter.

Dit is Quizás, de golden retriever
van redactiemedewerkster Jenny.
Hij is 11 jaar en Jenny’s beste
vriend.

‘HET MAAKBARE BREIN’
geschreven door Margriet Sitskoorn
Margriet Sitskoorn is een wetenschapster en werkt in het Universitair
Medisch Centrum te Utrecht.
Volgens haar zijn onze hersenen in staat tot reorganisatie en
zelfvernieuwing. Er ontstaan nieuwe verbindingen en er worden nieuwe
cellen aangemaakt. Hierdoor kunnen we onszelf op alle fronten blijven
ontwikkelen.
Als dit het geval is dan moeten, naar mijn oordeel, de langdurende,
intensieve logopedische en andere taaltherapieën van uiterst groot
belang zijn voor de personen met Afasie.
Dit legt ook uit waarom men na verschillende jaren nog altijd
verbeteringen constateert.
Spijtig genoeg haken veel personen met Afasie af en weigeren na enkele
maanden, om allerhande redenen, nog verder vb. logopedie te volgen.
Dit laatste zou kunnen verholpen worden door het organiseren van
groepstherapie, waarvan het idee al in de lucht hangt.
Dit zou er uit bestaan dat kleine groepen personen met Afasie samen
komen op geregelde tijdstippen onder leiding van een dynamische
logopedist(e) om elkaar te motiveren en te trainen. (Dit zou kunnen in
een kliniek, een rusthuis, school of parochiecentrum enz.)
Aangezien het gaat om communicatie zouden ook de partners in een
gespreksgroep van gedachten kunnen wisselen over de strategieën in
de communicatie met hun respectievelijke partner.
Het boek is geschreven in een verstaanbare taal voor een leek en is te
verkrijgen in België o.a. in de Standaard Boekhandel en kost 17,95 Euro.
Het is uitgegeven bij Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.
ISBN 978 90 351 30364.

Gilbert Huyghe

OVERLIJDENSBERICHTEN

We melden met diepe droefheid het overlijden van

LILY VERHOEVEN
Weduwe van René Tampère

geboren te Schoten op 25 oktober 1924
overleden op 25 december 2006

We melden met diepe droefheid het overlijden van

JULIA DE RIJCK
weduwe van Louis Valvekens
moeder van Jos Valvekens
geboren te Rillaar op 28 maart 1922
overleden te Diest op 9 februari 2007

VOEDSEL VOOR HET BREIN/ DEEL 1
of : hoe kunnen we via onze voeding de hersenen het best beschermen?
Ons brein is de motor die alle fysieke en mentale processen aanstuurt.
Het is dan ook heel belangrijk om het goed te verzorgen en te
beschermen. Dit is eens zo belangrijk naarmate men ouder wordt.
Het menselijk brein heeft het in deze tijd echter niet gemakkelijk.
Schadelijke invloeden vanuit de omgeving (lucht- en
waterverontreiniging, sigarettenrook, UV-straling…) vallen ons brein
constant aan. We moeten dan ook de kans grijpen om dat te doen wat
we zelf kùnnen doen om het te beschermen.
De hersenen zelf kunnen geen energie opslaan. Ze zijn dus afhankelijk
en ze ‘leven’ van het voedsel dat ze elke dag aangevoerd krijgen.
Bovendien vernieuwen hersencellen zich voortdurend. De cellen van
morgen zijn dus afhankelijk van wat we vandaag eten.
De laatste jaren is de kennis in verband met voeding om het brein
optimaal te laten functioneren, sterk toegenomen. Belangrijke
ontwikkelingen als het ‘ontdekken’ van omega-3-vetzuren en
antioxidanten werden echter ‘gehyped’ en commercieel uitgebuit.
We proberen in dit artikel op een sterk vereenvoudigde manier inzicht te
geven in de werking van deze voedingsstoffen en in de
voedingsmiddelen waar we ze kunnen in terugvinden.
Voor de communicatie tussen onze hersencellen is het erg belangrijk het
brein van vetten te voorzien. Vetstoffen zijn een wezenlijk bestanddeel
van ons lichaam. Onze hersenen bestaan zelfs voor de helft uit vet.
We moeten er wel over waken dat we de juiste vetstoffen aanvoeren.
Zeker wanneer met het ouder worden het risico op ondervoeding stijgt,
zijn vetstoffen van essentieel belang.
We delen de vetten hier in volgens hun invloed op de hersenwerking.

Omega-6-vetzuren krijgen we doorgaans in overvloed binnen via onze
voeding. Ze komen voor in etenswaren als vet vlees, frieten, chips,
maïsolie … . De omega-6-vetzuren maken de celwanden van de
hersencellen minder flexibel waardoor ze minder goed onderling kunnen
communiceren. Bemoeilijkte communicatie betekent een tragere
informatieverwerkingssnelheid, problemen met het geheugen, een
futloos en slecht gevoel.
Omega-3-vetzuren bewerkstelligen net het omgekeerde. Het zijn
‘essentiële vetzuren’. Ons lichaam kan ze zelf niet aanmaken, dus we
moeten ze uit onze voeding halen. Ze komen voor in vette vissoorten en
in enkele plantaardige bronnen. De vette vissoorten laten de hersenen
zich heel wat beter ‘in hun vel’ voelen zonder dat ze ons dik maken.
Ondanks het feit dat vissen door het vervuilde zeewater kleine
hoeveelheden kwik of kankerverwekkende stoffen bevatten, wegen deze
nadelen niet op tegen de voordelen.

Hoe verkrijg je een voldoende inname van Omega-3? - enkele algemene
richtlijnen
• maïsolie, arachideolie en zonnebloemolie bevatten te veel Omega6 vetten. Vervang ze door olijfolie en koolzaadolie
• deze vissen bevatten het meeste Omega-3 : makreel, ansjovis,
tonijn, zalm, sardine en haring
• ook wild en groene groenten bevatten (voorlopers van) Omega-3
• walnoten zijn een plantaardige bron van Omega-3
• wilde vis bevat meer Omega-3 dan gekweekte vis

• beperk de consumptie van boter, room en niet-ontvette
melkproducten; zou hou je de verhouding Omega-3 versus
Omega-6 in evenwicht
• de combinatie van Omega-3 met voldoende inname van vitaminen
en antioxidanten is extra bevorderlijk voor de conditie van het brein
Omega-3 - de voordelen op een rijtje
•
•
•
•

beperkt het risico op hart- en vaatziekten
minder kans op een futloos gevoel of op depressie
bevordert het geheugen en leervermogen
vermindert de vermoeidheid

In de volgende ‘Wat zeg je?’ gaan we wat dieper in op de invloed van
vrije radicalen en antioxidanten op de hersenwerking. We zullen ook
specifieke tips voor een gezonde voeding bij ouderen meegeven.
Katleen Vandeput

Referenties :
Servan-Schreiber, D. (2006). Uw brein als medicijn. Utrecht/Antwerpen : KosmosZ&K Uitgevers.
Carper, J. (2002). Voeding en intelligentie. Rijswijk : Uitgeverij Elmar B.B.
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)

EVENTJES LACHEN…..

Een man rijdt 160 op de snelweg en wordt aangehouden door een agent.
De agent zegt: ‘Meneer, ik hou u aan wegens te hard rijden. Mag ik uw
rijbewijs zien?’
De man zegt: ‘Ik heb geen rijbewijs.’
Zegt de agent:‘Geen rijbewijs? Heeft u dan wel papieren van deze auto?’
Zegt de man:’Nee, die heb ik niet want deze auto is niet van mij. Ik heb
hem gestolen, maar ik geloof dat ik wel papieren zag toen ik mijn pistool
in het handschoenkastje legde.’ De agent verbijsterd:’U rijdt met een
pistool in een gestolen auto?’
Zegt de man: ‘Ja, dat had ik nodig om die vrouw dood te schieten van
wie ik deze auto gestolen heb. Haar lichaam ligt in de kofferbak.’
Het wordt de agent te veel en hij roept om assistentie. Algauw is de
automobilist omsingeld door een horde gewapende agenten. De
commissaris loopt naar de bestuurder en vraagt om zijn rijbewijs.
De man haalt zijn rijbewijs uit zijn binnenzak. Dan vraagt de
commissaris naar de autopapieren en deze blijken ook in orde te zijn.
Dan vraagt hij of hij in het handschoenkastje mag kijken en ziet daar
geen pistool in liggen. Tenslotte vraagt hij om in de koffer te mogen
kijken en ziet een lege kofferbak.
Dan zegt hij tegen de bestuurder: ‘Ik heb van deze agent gehoord dat u
gewapend, zonder rijbewijs met een lijk in de koffer in een gestolen auto
reed. Hoe kan dit?’
Zegt de man: ‘Ik durf te wedden dat die fantast u ook nog wijsmaakte dat
ik te hard reed…….’!
++++++
De babyslang vraagt aan zijn mama: ‘Mama, zijn wij giftig?’
‘Jazeker’ antwoordt mama, ‘waarom?’
‘Ik heb net op mijn tong gebeten.’

WOORDZOEKER: ZOEK DE GROENTEN

artisjok
asperges
aubergine
bloemkool
broccoli

champignon
courgette
erwten
paprika
prei

rodekool
selder
sla
snijbonen
spinazie

spruiten
tomaat
venkel
witloof
wortelen

RECEPT
DE GEMAKKELIJKSTE RIJSTTAART
Bereiding
• Meng al de volgende ingrediënten in een kom.
- 2 blikken roomrijst
- 2 eieren
- 2 pakjes vanillesuiker
- 6 soeplepels suiker
- 6 soeplepels zelfrijzende bloem
• Neem een ronde bakvorm en boter hem in.
• Strooi een dun laagje paneermeel (chapelure) in de bakvorm. Wat
niet blijft kleven in de vorm, mag je weggooien.
• Doe de inhoud van de kom in de bakvorm.
• Zet de bakvorm in een voorverwarmde oven op 180° gedurende
+/- 40 minuten.
• Laat de rijsttaart afkoelen en schud ze uit de vorm.
• Smakelijk!

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 Blankeberge
tel: 050/42.54.23

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

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!

CONTACTNAMIDDAGEN: DATUMS VAN DE REGIO’S

(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
24/03/2007
Contactmiddag Borsbeek
28/04/2007
Contactmiddag Borsbeek
16/06/2007
Buitenactiviteit
Regio West-Vlaanderen :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke.
Regio Brabant :
31/03/2007
09/05/2007

14.30u Taverne T’HUIS te Rotselaar
thema: Sri Lanka of Parfum
15.00u Regionaal H.Hartziekenhuis te Tienen
thema: voordracht

Regio Limburg :
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke
Regio Oost-Vlaanderen
Vraag informatie bij uw regioverantwoordelijke.

