Beste leden
In het vorige nummer van ‘Wat zeg je?’ kondigde onze toenmalige
voorzitter Lieve Vercruysse haar definitief ontslag aan. Gedurende 12
jaar was Lieve onafgebroken voorzitter van de Vereniging Afasie. Met
veel doorzettingsvermogen, maar vooral met een immense volharding,
heeft zij de vereniging al die jaren op de sporen gehouden. Voor al je
inspanningen verdien je de welgemeende en oprechte dank van alle
leden, Lieve !
Gelukkig is de vereniging Lieve nog niet kwijt. Als lid van de raad van
bestuur zal zij nog steeds een effectieve inbreng hebben in het reilen en
zeilen van de vereniging. Ook voor mij, als voorzitter ‘vers van de pers’,
geeft het een hele geruststelling de oud-voorzitter ‘in mogelijk bange
dagen’ aan mijn zij te hebben als steun en toeverlaat. Lieve, ik hoop dat
ik, zeker de eerste tijd, op je kennis en ervaring kan blijven rekenen.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 juni ben ik dus verkozen
als voorzitter van de vereniging. Ik hoop dat ik samen met alle
vrijwilligers verder kan werken aan de verdere uitbouw van de vereniging
ten bate van onze leden. Gelukkig hoef ik niet van nul te starten. De
voorbije decennia hebben de stichtende vaders en moeders, samen met
talloze andere vrijwilligers, de vereniging laten opgroeien tot een flinke
knaap of … een bevallige jongedame (je kiest maar wat je zelf het leukst
vindt) van 29 jaar.
Aandachtige lezers is het zeker niet ontgaan dat ik zoëven terloops
vermeldde dat de vereniging al 29 jaar bestaat. Volgend jaar wordt zij
dus ‘30’; een aantrekkelijke leeftijd die zeker moet gevierd worden. Over
‘hoe en wat’ moeten we nog eens nadenken. Maar wees gerust, we
houden jullie tijdig op de hoogte!
Ondertussen ligt er een prachtige zomer achter ons. We moesten voor
één keer eens niet naar het buitenland om een streepje zon te zien.
Velen zijn met vakantie vertrokken en ik hoop dat iedereen helemaal
uitgerust is en voldoende kracht heeft kunnen opdoen om er opnieuw
volop tegen aan te gaan.
En wie weet kunnen we nog even genieten van een “indian summer”!
Raymond Vanbylen, voorzitter
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INFORMATIE VOOR PROFESSIONELEN

Gebruik van het nieuwe therapieprogramma
FRONTOMIX in de afasietherapie
Frank Paemeleire
INLEIDING
Sinds september 2009 is FRONTOMIX op de markt, een nieuw Vlaams
therapieprogramma met 500 pagina’s cognitief-linguïstische en executieve,
oefeningen. FRONTOMIX is het derde deel van de MIX-reeks die begon met
ANOMIX (2005), een werkboek voor woordvindingsproblemen en FOCUMIX (2007),
een werkboek voor aandachtsstoornissen. De werkboeken uit de MIX-reeks komen
tegemoet aan de reële vraag van logopedisten, ergotherapeuten en psychologen
naar concreet oefenmateriaal voor de behandeling van neuropsychologische
functiestoornissen bij volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Elk
werkboek bevat een uitgebreide theoretische inleiding, een groot aantal
stoornisgerichte oefeningen (zowel thuisopdrachten als activiteiten met een
therapeut), een informatiefolder en concrete werkvormen voor compensatiegerichte
training.
Niettegenstaande FRONTOMIX niet specifiek voor
personen met afasie werd ontwikkeld, zijn toch een
groot deel van de oefeningen bruikbaar in de
afasietherapie. De opdrachten hebben één of
meerdere van de volgende kenmerken: ze zijn nieuw
voor de gebruiker (waardoor ze niet routinematig
kunnen worden opgelost), ze zijn complex (een grote
hoeveelheid
stimuli
wordt
aangeboden
of
verschillende
cognitieve
functies
worden
aangesproken), er wordt weinig externe structuur
geboden (waardoor de persoon zelf doelgericht een
strategie moet uittesten) en ze zijn divergent
(meerdere aanvaardbare oplossingen of antwoorden
zijn mogelijk). In dit artikel illustreren we enkele pen-en-papier taken en activiteiten uit
FRONTOMIX die gebruikt kunnen worden bij het behandelen van personen met
afasie. Gezien de linguïstische moeilijkheidsgraad zijn de meeste oefeningen enkel
geschikt voor personen met een lichtere vorm van afasie. Het therapieprogramma
kan ook gebruikt worden bij ondermeer personen met een traumatische hersenletsel,
een rechterhemisfeercommunicatiesyndroom en cognitief-linguïstische stoornissen in
het kader van Parkinson, MS en andere degeneratieve ziektebeelden.

VOORBEELDOEFENINGEN
Wij geven nu per onderdeel van FRONTOMIX een concrete oefening die bruikbaar is
in de afasietherapie. Naargelang de oefening wordt op een of meerdere van
volgende zaken gewerkt: verbale fluency, taalproductie op discoursniveau, semantiek
en fonologie op hoog niveau, woord- en naamvinding, auditief-verbaal
werkgeheugen, zinsproductie en complex taalbegrip (zins- en tekstniveau).
Deel 1: starten & stoppen
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het genereren van ideeën en
concepten, oproepen van woorden en namen binnen een bepaalde categorie,
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switchen tussen taken en instructies, stimuleren van zinformulering en uitlokken van
spontane taal.

Deel 2: vasthouden & volhouden
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het vasthouden van een grote
hoeveelheid linguïstische informatie, onthouden van een complexe instructie tijdens
een opdracht, volhouden van auditieve en visuele aandacht en heroriënteren van de
aandacht na een onderbreking.

Deel 3: ordenen & structureren
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het ordenen van informatie volgens
chronologische en/of logische volgorde en samenvatten en structureren van een
grote hoeveelheid linguïstische informatie.
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Deel 4: organiseren & plannen
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het organiseren van het dagelijks
functioneren door middel van hulpmiddelen (checklists, agendagebruik en
takenlijsten), gebruiken van strategieën bij het zoeken naar een concept en oplossen
van een complexe opdracht in een complexe prikkelomgeving onder tijdsdruk.
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Deel 5: denken & redeneren
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het definiëren van een concept aan de
hand van de onderscheidende en prototypische kenmerken, formuleren van een
eigen mening over een situatie, logisch redeneren, uitleggen van subtiele verschillen
tussen twee concepten en redeneren met cijfers, getallen en geld.

Deel 6: inschatten & inzien
In dit deel zitten ondermeer oefeningen voor het leren
beredeneerde doelen stellen die passen bij de eigen
mogelijkheden en beperkingen, leren vooraf
inschatten en achteraf beoordelen van een prestatie,
omgaan
met
tijd
en
gebruik
van
een
problemenlogboek.

PRAKTISCHE INFORMATIE
FRONTOMIX (Frank Paemeleire, Mieke Heirman, An
Savonet & Griet Van Beneden) verschijnt eind
september 2009 bij Sig VZW. Het pakket beslaat
ongeveer 500 pagina’s en kost 250 euro (exclusief verzendkosten). Bestel schriftelijk
bij Sig vzw, Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen, België. fax: 09/238.31.40.
Bestellen kan ook via e-mail: info@sig-net.be . Vermeld duidelijk het aantal gewenste
exemplaren, het leverings- en facturatieadres. U krijgt het pakket en de factuur per
post toegestuurd. In de aankoopprijs zit een (beperkt) kopierecht vervat: de therapeut
schaft 1 exemplaar aan en kopieert vervolgens de gewenste werkbladen voor
zijn/haar eigen cliënten. Het is dus niet de bedoeling dat personen met afasie zelf het
werkboek aanschaffen! Meer info over de MIX-reeks (met voorbeeldoefeningen en
artikels) is te vinden op www.anomix.be.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 13 JUNI 2009
1. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en benadrukt het belang van de jaarlijkse
algemene vergadering. Dit jaar is het tevens een bijzondere vergadering want er zijn
bestuursverkiezingen voor de bestuursleden en voor de voorzitter.
In een moment van stilte gedenken we de leden en familieleden die het voorbije jaar
overleden zijn, in het bijzonder Dr. R. Billiet, stichtend lid, en Pierre Vranken,
oprichter van de tijdelijke regio Maasland.
2. De notulen van de A.V. 2008 worden goedgekeurd.
3. Financieel verslag: de vereniging blijft financieel gezond.
* Het boekjaar 2008 eindigt met een positief saldo van 4.590,70 euro.
Inkomsten: 16.491,32 euro, waarvan 3.190,43 euro lidgeld en 6.905,01 euro giften.
Uitgaven: 11.900,62 euro, waarvan “Wat zeg je?” de grootste uitgavenpost is.
De beheerskosten, - dit zijn vooral administratiekosten -, zijn met 7,02% van de
uitgaven ver onder de toegelaten grens van 20%.
* De regionale werking vertoont een balans in evenwicht, dankzij het goede beheer
van de regioverantwoordelijken.
Wanneer leden een gift storten voor hun regio is het heel belangrijk dat ze altijd de
regio vermelden op het stortingsformulier, anders blijft de gift in de centrale kas.
Het bankrekeningnummer is 880-3187421-48 van vereniging afasie Bassevelde en
niet Kontich.
4. De begroting 2010 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering verleent
kwijting aan de bestuurders.
5. Jaaroverzicht (juni 2008 – mei 2009)
5.1. Regionaal nieuws: Het hart van de vereniging afasie ligt in de verschillende
regio’s, die verslag uitbrengen over hun activiteiten.
* Antwerpen organiseerde zowel binnen- als buitenactiviteiten. Dit op hun vaste stek
in Borsbeek met o.a. bloemenschikken, informatie over afasie voor partners, een
bezoek van de Sint in december. Ook de buitenactiviteiten vallen in de smaak: een
bezoek aan het Plantinmuseum, aan de zoo, het nieuwjaaretentje.
* Limburg kan op veel interesse rekenen voor de verschillende activiteiten, zoals een
bowling, een filmbezoek, een bezoek aan de Kelchterhoeve, een informatieronde
over beroerte, een ontmoetingsdag in Maaseik.
De voorbereiding voor de Nationale Dag 2010 is al gestart!
* Vlaams-Brabant krijgt nogmaals een dikke proficiat voor hun organisatie van de
Nationale Dag in september 2008. Twee andere activiteiten worden extra in de verf
gezet. De namiddag “zingen met Gaston” kon rekenen op veel enthousiasme, zoals
te zien was op een filmpje op youtube. Nieuw was ook een namiddag groepstherapie
in samenwerking met de logopediepraktijk van Luc Tielens.
* West-Vlaanderen organiseerde verschillende activiteiten buiten en binnen in de
regio van Torhout: een quiz, volksspelen, een abdijbezoek, een etentje en wandeling.
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* Oost-Vlaanderen startte zijn werking terug op met medewerking van Kristien
Lissens en Evelien Jacobs (logopedisten 2008). De eerste contactnamiddag vond
plaats op 18 oktober 2008 en Frank Paemeleire stelde er het e-mailprogramma voor
personen met afasie voor. In de voorbije periode kwam de groep al 6 x bijeen o.a.
voor een fotonamiddag, petanque, spelletjes, een etentje. De regio is nu al volop
bezig met de voorbereiding van de Nationale Dag op 6 september in Zele.
Als blijk van waardering voor hun enorme inzet krijgen de regioverantwoordelijken
een cadeaumand met koffie en thee.
5.2. Algemene werking - Sensibilisering
* De Nationale Dag 2008 in Vlaams-Brabant, startte met een aperitief aangeboden
door de gemeente Rotselaar. We werden verwelkomd door raadslid Staes, waarna
senator Hugo Vandenberghe zijn waardering toonde voor het werk van de vereniging
afasie. Daarna bracht Philip de Smet zijn persoonlijk getuigenis, gesteund door de
talrijk aanwezige leden met afasie. De Nationale Dag is een feest voor de leden maar
ook een goede kans tot sensibilisering naar de maatschappij toe.
* Kunstproject “Bouche Cousue” van Georges Dedecker en Cecile Marichal. Het
centrale thema was ‘niet kunnen spreken, niet mogen spreken, niet willen spreken”.
Voor het deel ‘niet kunnen spreken’ vroegen ze onze medewerking. De kunstenaars
zochten ‘een oudere man met een expressief gezicht en ernstige afasie’.
Roger Rogiers (Limburg) verleende zijn enthousiaste medewerking.
Op 28-9-2008 was de opening in kunstgalerie Van Campen (Antwerpen).
De vereniging was vertegenwoordigd door Roger en zijn echtgenote, Guido en Lieve.
Roger spotte plots minister Vervotte tussen de aanwezigen, wielde naar haar toe en
confronteerde haar in een spontaan contact met het probleem van afasie!
* Project “Beter in Beeld” van VT4 en TV5 voor non-profitorganisaties. Uit de
ingezonden kandidaturen werden er 12 geselecteerd. De eerste prijs was een TVspot om zich bekend te maken. De volgende 11 kregen elk 2500 euro .
De vereniging afasie heeft haar kandidatuur ingediend, maar viel naast de prijzen.
* Op 15 mei was er de tweede ontmoetingsdag tussen 2de-jaarsstudenten logopedie
en personen met afasie en partners in de Lessiushogeschool (Antwerpen). Het doel
is de studenten beter voor te bereiden op hun omgang met personen met afasie.
De dag kende opnieuw een groot succes en de ontmoeting werd als positief ervaren.
5.3. ‘Wat zeg je?’ en website
* In september 08 kreeg ons vertrouwde tijdschrift ‘Wat zeg je?’ een nieuw kleedje.
Dat zal wel niemand ontgaan zijn! Reacties bleven echter uit.
Wat vinden de leden ervan? We hadden het graag geweten!
Het ontwerp is van Saskia Debergh, redactiesecretaris, en werd verder uitgewerkt
door Lien Olson. De redactieraad wordt geprezen voor zijn stiptheid, de mooie layout en de degelijke inhoud. Voor de inhoud zorgen echter vele mensen, niet in het
minst onze leden. De redactie verwacht dus nog meer reacties van leden.
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* De website ‘www.afasie.be’ wordt zo goed mogelijk bijgehouden door onze
webmaster Frank Paemeleire. Het is een nuttig en snel groeiend informatiekanaal
waarlangs veel vragen binnenlopen, zowel van personen met afasie, familieleden,
beroepsmensen en studenten.
* De website ‘www.levenmetafasie.be’ met een 30-tal getuigenissen wordt ook druk
bezocht. De uitbreiding met getuigenissen van partners (Sofie Van Ranst,
Arteveldehogeschool 2009) staat om technische redenen nog niet op de site.
Er wordt aan gewerkt.
* Het e-mail programma voor personen met afasie (Nederland) werd, dankzij
sponsoring, aangekocht en aangepast voor gebruik in Vlaanderen.
Een eerste oproep om zich in te schrijven werd via ‘Wat zeg je?’ gelanceerd, maar er
waren slechts 3 antwoorden. Het programma wordt opgestart als er 8 à 10 personen
zijn. Inschrijven is gratis, maar is nodig als bescherming van de deelnemers.
5.4. Contacten met andere verenigingen
* We reageerden op enquêtes van:
- minister Onckelinx (verhoging van budgetten voor chronisch zieken),
- Koning Boudewijnstichting (financiële situatie van patiëntenverenigingen),
- onderzoeks- en informatiecentrum verbruikersorganisatie: over hulpmiddelen.
* Vlaams Patiëntenplatform (VPP) groepeert een 80-tal patiëntenverenigingen.
Het platform volgt nauwgezet alle beleidsbeslissingen op die voor deze groepen van
belang zijn, informeert hen en verdedigt hun belangen bij het beleid.
Belangrijke informatie nemen we op in ‘Wat zeg je?’.
* STROKE: Hubert Mannaerts en Ria Bevers wilden lid worden van de patiëntenraad,
maar werden na de eerste vergadering niet meer uitgenodigd. Op onze vraag hoe dit
komt, kregen we het antwoord dat ‘Stroke’ de lokale CVA-groepen wil ondersteunen
en dat afasie maar één aspect is van CVA.
Op ons antwoord dat de meeste personen met afasie ook een CVA-problematiek
hebben, kregen we nog geen reactie.
* NAH heeft een contactgroep in Vlaams-Brabant, waar Philip de Smet lid van is.
Korte onderbreking voor de bestuursverkiezingen
6. Actualiseren van de lijst van effectieve leden
Het mandaat van Dr. R. Billiet vervalt door zijn overlijden op 23 augustus 2008.
Volgende personen gaven vrijwillig ontslag: Carlos Goots, Gilbert Huyghe, Sarah
Piens, Katrijn Speleman, Els Clottens, Rita Van Mele.
7. Voorstelling kandidaat effectieve leden
Op voorstel van de raad van bestuur worden deze kandidaten door de A.V.
aanvaard.
Ginette Desmetz en Marcel Kesteloot: regio West-Vlaanderen
Evelien Jacobs, Karel Lippens en Kristien Lissens: regio Oost-Vlaanderen
Patrick Vanderschueren en Raymond Vanbylen: regio Antwerpen
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8. Verkiezing bestuursleden
Bestuursleden worden verkozen voor 3 jaar, en zijn herverkiesbaar (Art. 12).
* Stellen zich geen kandidaat meer voor de raad van bestuur:
Katrijn Speleman, Michèle Vandenbulck en Gerd Vanspringel.
De voorzitter bedankt hen voor hun jarenlange inzet en wenst hen het beste toe met
hun nieuwe activiteiten.
* Stellen zich wel herverkiesbaar: Ria Bevers (A), Els De Meulenaere, Maria
Huijbrechts, Hubert Mannaerts (A), Jan Proesmans, Guido Sleypen (A), Evert Thiery,
Lieve Vercruysse, Ronny Witgeers (A).
* Volgende nieuwe personen zijn kandidaat-lid voor de raad van bestuur en stellen
zich kort voor:
- Ginette Desmetz, persoon met afasie, West-Vlaanderen
- Karel Lippens, persoon met afasie, Oost-Vlaanderen
- Kristien Lissens, logopediste, Oost-Vlaanderen
* De stemming is geheim voor de lijst in haar geheel: akkoord/ niet akkoord/ blanco.
De raad van bestuur wordt aanvaard met 35 stemmen voor versus 1 tegen.
In de nieuwe Raad van Bestuur zijn alle regio’s vertegenwoordigd. Er zijn bovendien
evenveel personen met afasie als zonder afasie, en een partner als voorzitter.
9. Verkiezing van de voorzitter
De voorzitter wordt verkozen door de A.V. voor een periode van 3 jaar (Art.20).
Er is maar één kandidaat: Raymond Vanbylen die zich kort voorstelt.
“Raymond is de partner van Marleen Weyler, die al 32 jaar afasie heeft. Zij is al lang
lid van de vereniging en actief in regio Antwerpen. Raymond is nu nog deeltijds
schoolhoofd in Borgerhout vooraleer volgend jaar met pensioen te gaan.”
Bij geheime stemming wordt Raymond Vanbylen unaniem verkozen tot
voorzitter van de vereniging afasie voor de periode 2009-2012 en hij krijgt een
warm applaus.
10. Overdracht van functie
Lieve Vercruysse geeft symbolisch de fakkel door aan Raymond Vanbylen en
verleent hem het woord.
Raymond bedankt de vergadering voor de unanieme stemming en het vertrouwen
dat hij krijgt. Hij hoopt samen te werken in een open, spontane sfeer waar ieder zijn
mening kan formuleren. Hij benadrukt dat de vereniging afasie een vereniging is voor
en door afasiepatiënten. Hij belooft in de eerstvolgende periode bij alle regio’s op
bezoek te gaan en kennis te maken met hun werking.
Raymond bedankt Lieve voor haar jarenlange, onuitputtelijke inzet voor de
vereniging en geeft het woord aan Dr.Proesmans die op zijn beurt Lieve op een
gepaste wijze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zet.
Tenslotte bedankt Lieve alle leden voor de jarenlange vruchtbare samenwerking, de
steun en vriendschap die zij in de vereniging mocht ervaren.
Ze geeft de nieuwe voorzitter haar volle vertrouwen en wenst hem het allerbeste toe.
De vergadering wordt afgesloten om 18u en gevolgd door een kleine maaltijd.
Verslag: Lieve Vercruysse (oud-voorzitter) en Els De Meulenaere (secretaris).
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Bij het afscheid van een voorzitster
“Er is een tijd van komen (1997) - “Er is een tijd van gaan (2009)”
“En de tijd van gaan is gekomen!”
Inderdaad, vrienden, op 13 juni heb ik in volle vertrouwen mijn mandaat
van voorzitster van de vereniging afasie mogen overdragen aan mijn
opvolger Raymond Vanbylen, partner van Marleen Weyler. Allen samen
zijn we opgelucht en gelukkig dat hij deze taak op zich wil nemen, want
de zoektocht was lang en leek soms uitzichtloos. Maar, nooit heb ik
willen toegeven aan doemdenken. Steeds heb ik er vertrouwen in gehad
dat op een dag iemand zou zeggen: “Hier ben ik, ik ben bereid de fakkel
over te nemen, met jullie goedkeuring”. Sinterklaas kwam en
oudejaarsdag 2008, en toen gebeurde het wonder. Het mooiste
geschenk dat mij (ons) kon te beurt vallen werd werkelijkheid.
Raymond als voorzitter betekent een nieuwe stap in onze geschiedenis.
Geleidelijk kregen personen met afasie meer en meer taken binnen de
vereniging, vooreerst regionaal, dan in de raad van bestuur en als
ondervoorzitter. Bij mijn aantreden (1997) zei ik in een interview: “Ik zou
het fantastisch gevonden hebben mocht er nu een afaticus of partner
voorzitter geworden zijn.” Het mocht toen niet zijn, maar nu is het
werkelijkheid.
Twaalf jaar voorzitterschap is een lange periode die ups en downs
kende. Het is niet de bedoeling dat ik hier in twee kolommetjes
(positief/negatief) een balans opmaak van de voorbije twaalf jaar.
Als ik terugblik dan merk ik dat alle realisaties het werk zijn van
meerdere mensen die zich vaak belangeloos inzetten. Hierbij denk ik
eerst en vooral aan wat in de regio’s gebeurt, soms in moeilijke
omstandigheden. Hier leeft de vereniging, worden contacten gelegd en
vriendschappen gesmeed, en worden ook initiatieven genomen om naar
buiten te treden, ondanks het communicatieprobleem. Mijn wens tot
oprichting van nieuwe regionale groepen en voor meer doorstroming
vanuit ziekenhuizen en logopedische praktijken zijn moeilijke punten
gebleven.
Bij de hoogtepunten zijn ongetwijfeld de viering van ons 25 jarig bestaan
in 2005 met een druk bijgewoond symposium, spijts mist en staking, en
een gezellig diner. Onvergetelijk voor mij is ook de jaarlijkse
ontmoetingsdag, die steeds met veel zorg en creativiteit wordt
voorbereid tot genoegen van alle aanwezigen.
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In 1997 heeft de computer en de informatica haar intrede gedaan in de
vereniging afasie. De eerste bedoeling was het informatiseren van de
boekhouding en van de ledenadministratie.
In 2000 werd bij gelegenheid van de ‘eerste internationale week van de
afasie’ ook de website (www.afasie.be) gecreëerd. Deze programma’s
hebben hun eigen geschiedenis, die ik hier niet zal beschrijven.
De website is in haar tweede versie en er is een belangrijk luik
bijgekomen dankzij studenten van de Arteveldehogeschool, namelijk
een website met getuigenissen van personen met afasie
(www.levenmetafasie.be).
Het is duidelijk dat in onze maatschappij en in het verenigingsleven de
informatica en de nieuwe media steeds vanzelfsprekender worden.
Dit opent nieuwe mogelijkheden ook voor personen met afasie.
Vergeten we echter niet dat deze evolutie ook mensen uitsluit en dit om
verschillende redenen. We moeten er dus over waken dat onze
informatie en communicatie iedereen kan bereiken.
Misschien kan het nieuwe e-mailprogramma, speciaal voor personen
met afasie, hierbij een hulpmiddel zijn naast de gewone brief per post!
Na 15 jaar kreeg ons tijdschrift “Wat zeg je?” een nieuw ‘gezicht’, onder
impuls van onze jonge redactieploeg (2005). De bedoeling van het
tijdschrift bleef echter ongewijzigd, nl. een tijdschrift voor en door leden.
De stiptheid, de verzorgde lay-out, de degelijke inhoud en boeiende
verslagen van activiteiten betekenen ongetwijfeld een meerwaarde.
Wanneer ik deze 12 jaar overkijk dan zijn het niet zozeer de realisaties
die opflitsen, maar wel de vele mensen met wie ik heb kunnen
samenwerken of die bij één of andere gelegenheid mijn pad gekruist
hebben.
Dan zie ik de vele leden die ik ontmoet heb, met wie ik gesproken,
gegeten of gespeeld heb, die mij ontroert hebben. Hen allen wil ik op de
eerste plaats danken voor alles wat zij mij geboden hebben aan warme
vriendschap en respect.
Danken doe ik ook allen, ouderen en jongeren, met wie ik heb mogen
samenwerken in de regio’s, de raad van bestuur en algemene
vergadering, de redactieploeg, de administratie en informatica.
De steun en wijze raad in soms moeilijke momenten, de gezelligheid, de
vriendschap en het respect waren voor mij bijzondere ervaringen.
Vergeef het mij als ik hier geen namen noem. De lijst zou te lang zijn en
ongewild zouden toch mensen in de kou blijven staan.
Raymond, en zijn vrouw Marleen, wil ik hier wel expliciet bedanken voor
hun engagement en ik heb er alle vertrouwen in dat Raymond samen
met het nieuwe bestuur de belangen van de vereniging goed zal
behartigen.
Lieve Vercruysse
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REGIO ANTWERPEN
Bijeenkomst op 30 mei 2009

Hallo iedereen

Iedereen was al paraat om 14.00.
Normaal gezien spreken we af
om 14.30 maar onze spreker, Evi
Gijsbrechts moest nog naar een
communiefeest.
Zij heeft een uiteenzetting
gegeven over Afasie. Evi heeft
een half uurtje tot 3 kwartier
gespreken en dat is voor afasiepatiënten genoeg. Zij sprak heel
duidelijk en verstaanbare taal en
dat is broodnodig want als afasiepatiënten kunnen we soms iets
niet zo goed verstaan als het wat
moeilijk is.
Evi heeft ook altijd gevraagd : heb
jij dat begrepen ? heb je soms
vragen?
Iedereen heeft heel aandachtig geluisterd en dat is op zichzelf al een
pluim op de hoed van Evi.
Ikzelf vond het een heel geslaagde dag en ik heb wat rond gevraagd bij
andere afasie-patiënten en ze beaamden dat allemaal.
Daarom willen we Evi nogmaals bedanken en hopelijk dat de
verdediging van haar eindwerk dat ook denkt.
We hebben daarna nog wat nagekaart met natjes en droogjes.
Ria Bevers
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REGIO ANTWERPEN
De Zoo van Antwerpen
Op zaterdag 27 juni zijn we met de leden van afasie naar de Zoo van
Antwerpen geweest. Om 14.00u hadden we afgesproken aan de ingang
van de Zoo. Na dat iedereen een inkomkaartje had konden we
vertrekken. Aan de ingang stond onze gids ons al op te wachten, zij
stelde ons voor om in 2 groepen rond te gaan. Groep 1 ging van 14.00u
tot 15.00u rond in de zoo, en groep 2 van 15.00u tot 16.00u. Terwijl
groep 1 rondging met de gids, kon groep 2 vrij rondlopen. Tijdens de
wandeling vertelde de gids van alles over het leven in de Zoo. Ook
hebben we een hele tijd bij het babyolifantje Kai Mook gestaan.
Na de rondleiding was het tijd om te genieten van een drankje, wat wel
smaakte met het warme weer van die dag. Na het drankje was het tijd
om afscheid te nemen. En huiswaarts te gaan.
Conclusie: Het was een fijne, warme, leerrijke dag!!
Karlien en Lore
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REGIO VLAAMS-BRABANT
Door de regioverantwoordelijke, een persoon met de taalstoornis afasie
( met oa cognitieve stoornissen )
Hubert Mannaerts
Op de Extra Contactnamiddag nodigde mevrouw Plasschaert jaarlijks
enkele leden uit ; én professor dr. Eric Manders – die er spijtig niet bij
kon zijn - en de voorzitter van de Vereniging Afasie VZW, mevrouw
Lieve Vercruysse, die er wel was ( zie foto ).

Het was niet echt zonnig, donkere regenwolken en veel wind, zaten wij in
de open veranda van het prachtige bloemenrijk, bomen en planten van
de boomgaard, waar U enkele foto’s kunt zien .
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Mevrouw Plasschaert kreeg ook de eerste wenskaart voor het project
‘Wenskaarten ten voordele van Dertig Jaar Bestaan Vereniging Afasie
VZW’ in 2010 .
Nu zagen ook de leden hoe deze kaarten eruit zien, waar van de 24 drie
getekend zijn van onze leden : een communiceren van patiënten met
afasie naar de leken vooraan en in de achterkant meer uitleg, waarom
iemand afasie kan krijgen, de vereniging, enz .
De wenskaarten worden in pakket verkocht, tien kaarten + omslag à 5
Euro en bij de 5de Contactnamiddag ( 05/09/2009 ) is alles klaar en de
media is verwittigd én dankzij de Provincie Vlaams-Brabant en het
Pluimkrediet is dit na twee jaar ideeën en voorontwerpen klaar
gekomen .
(Meer informatie over de wenskaarten volgt verder in dit boekje.)
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Op de 2de Contactnamiddag kwamen er 24 aanwezigen, 14 met afasie
bij de PRAATGROEP, maar bij de 3de Contactnamiddag ging het niet
meer over ‘praten’, maar ‘schrijven’ of ‘communiceren via papier’
kwamen er … 3 leden met afasie met hun partners .
Twee hadden hun ‘communiceren via papier’ thuis gemaakt, want bij de
vorige contactnamiddag was er geen tijd meer voor Meer Uitleg .
De Vereniging Afasie VZW is voor de leden, maar andersom niet : de
leden gaan niet mee helpen voor de sensibiliseren wat afasie betekent
voor de leken WAT NORMAAL IS .
Afasie is onherroepelijk : wie het heeft, gaat deze ziekte nooit meer weg ;
afasie is een chronische ziekte, en wie afasie heeft, blijft een patiënt voor
het verder leven na het hersenletsel .
Onlangs zat ik in een Zorgverblijfcentrum aan zee en nog iemand ( zie
twee jaar geleden in ‘Wat zeg je?’ editie Nr. 3, september ) die 8 jaar
afasie heeft en in Anderlecht woont, en nooit weet - of wie haar uitgelegd
heeft - dat er àl van 1980 een vereniging bestaat over afasie : Dertig jaar
in Vlaanderen – en misschien even veel in Wallonië !!
Sensibilisering wat afasie is, staat ook op een laag pitje : de
internationale ‘Week van de Afasie’ begin juni in Vlaanderen bestaat ook
niet meer bvb. ; het budget om een nationale campagne in te richten is
er niet, maar Regio Vlaams-Brabant is begonnen .
Eén muis voor een olifant te vellen gaat niet, maar duizenden muizen ( *
) wel en als die olifant klein is, als Kai-Mook in de babyborrel op zondag
14 juni 2009, een Nationale Gebeurtenis … AANVALLEN !!
Het zal voor een volgende jaar zijn .
( * ) de muizen zijn niet alleen leden van de Vereniging Afasie VZW, maar ook alle
medische diensten, verplegers, dokters, alle ordes van architecten, advocaten, de
Koninklijke Federatie van Belgische notarissen, de griffie van het vredegerecht, de
gemeente, het OCMW, ziekenverzekeringen, mantelzorg, het ministerie, de Staat
België ( het Belgisch Staatsblad ), Europa, … De Wereld tout court !
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NATIONALE DAG AFASIE 2009

BENT U NAAR DE NATIONALE DAG AFASIE IN ZELE GEWEEST?

STUUR ONS UW FOTO’S EN VERSLAG VOOR HET VOLGENDE
NUMMER VAN “WAT ZEG JE?”

NAAR:
jenny.sneyers@skynet.be
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HET VERHAAL VAN EEN PERSOON MET AFASIE
INGRID

1. Mijn leven vroeger
Ik werkte halftijds in een crèche en had al twee kinderen. Mijn kinderen
waren 2 jaar en half (1ste kleuterklas) en vier jaar oud toen ik een trombose
kreeg. Mijn man werkte in ploegen. Ik hield me bezig met het huishouden,
betaalde de rekeningen en belastingen. Ik regelde echt alle praktische
zaken.
2. Hoe ik afasie kreeg
Ik kreeg een trombose op 1 februari 1993. Ik was toen 28 jaar.
Ik was de schoenen van mijn kinderen aan het aandoen en toen ik terug
rechtstond, kon ik niets meer zeggen. Ik probeerde, maar er kwam niets. Ik
voelde me niet ziek, had geen hoofdpijn of was niet draaierig. Mijn man
vroeg wat er was, maar ik kon niet reageren. Mijn man heeft de dokter
gebeld. Die stuurde me meteen naar het ziekenhuis, de ziekenwagen is me
komen halen. Op de spoedafdeling vroegen ze of ik mijn linker - en
rechterarm wou optillen. Ik kreeg mijn rechterarm niet omhoog en kon nog
steeds niet praten. Ik ben onder de scanner gegaan en ze hebben veel
onderzoeken gedaan, maar hebben me niets uitgelegd. Ze legden me niet
uit waarvoor die onderzoeken dienden.

3. De revalidatie
Ik ben een maand in het ziekenhuis gebleven. Niemand sprak echt met mij,
de verpleegsters staken gewoon een infuus zonder uit te leggen waarvoor
het diende. Ze praatten over mijn hoofd heen. Niemand heeft het woord
afasie gebruikt. Na een paar weken in het ziekenhuis te liggen, las mijn
man een artikel in de krant. Het was een artikel over Jef en mijn man heeft
contact opgenomen met hem. Mijn man besefte dat ik in het ziekenhuis
geen vooruitgang zou boeken. Ik moest en zou naar een revalidatiecentrum
gaan. Dankzij Jef ben ik na een maand ziekenhuis naar een
revalidatiecentrum verhuisd.
De logopedische behandeling in het ziekenhuis was niet goed. Ze vroegen
me om te zingen en om het alfabet op te zeggen. Ik vroeg me af wat het nut
hiervan was, ik kon dat natuurlijk niet! De logopedist kwam elke dag en
hield me wat bezig, maar ik had de indruk dat hij niet wist wat hij moest
doen met mij.
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In het ziekenhuis wisten ze niet wat afasie was, ik had echt de indruk dat ze
niet wisten welke stoornis ik had. Ik moest naar het toilet, maar kon dat in
het begin niet alleen. Daarom drukte ik op het belletje zodat de verpleegster
zou komen. Ik kon niets zeggen, dus ze dacht dat ik niet meer wist wat ik
wou vragen. “Moet je drinken?”, vroeg ze en toen ging ze terug weg.
Mijn man en moeder durfden niet wenen. Ze dachten dat ze altijd blij
moesten zijn en zeiden dat het in orde zou komen. Ik vond dat lastig. In het
begin had ik hemianopsie, dit heeft een paar weken geduurd. Ik merkte dit
als ik naar de tv keek. Ik las de ondertitels maar tot in de helft.
In het ziekenhuis vroegen ze me wat ik het ergste zou vinden, voor altijd in
een rolstoel zitten of nooit meer kunnen praten. Ik zei dat niet kunnen
praten het ergste is!
In het revalidatiecentrum was de logopedie heel goed. Ik moest
ontbrekende woorden invullen in zinnen op de computer. Dit was eigenlijk
een aanvulling op de logopedie. Ik moest ook onvolledige zinnen aanvullen.
Ik merkte echt vooruitgang. Ik ben drie maanden intern in het
revalidatiecentrum gebleven. Daarna heb ik nog drie jaar gerevalideerd
terwijl ik al terug thuis woonde. In het begin maakte ik veel vooruitgang.

4. Mijn leven nu
In het begin vond ik het heel triestig. Ik verloor veel vrienden, ze dachten
dat ik gek was. Toen ik vrienden opbelde om eens af te spreken zeiden ze
dat ze dat liever niet hadden, “wij hebben andere vrienden”, zeiden ze.
Mijn bankdirecteur wil niet met mij praten.
Toen ik een keer de bus nam, was er geen zitplaats meer en ik stond recht.
Ik hield me met mijn linkerhand vast, maar had moeite om me recht te
houden. Toen zeiden twee oudere vrouwen tegen elkaar dat ik niet alleen
zou mogen reizen.
Ik ben heel blij dat ik met de auto kan rijden. Mijn auto is mijn vrijheid.
In het begin duurde het heel lang voor ik eten gekookt had, maar het ging
steeds beter. Ik moest wel koken en de kinderen opvoeden, want mijn man
stond in ploegen. In het begin was zelfs mijn haar kammen en mijn tanden
poetsen moeilijk. Ik was gewoon om alles met mijn rechterhand te doen, nu
moest ik plots linkshandig worden. Mijn man maakt allerlei zaken zodat ik
toestellen gemakkelijker kan gebruiken. Ik heb heel veel foto’s gemaakt, dat
was mijn hobby. Nu doe ik dat veel minder.
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Steelvasthouder

Dunschiller

5. De toekomst
Ik wil gelukkig en gezond blijven.

6. Hoe ik mijn verhaal schreef
Ik heb mijn verhaal verteld aan de studente. Zij typte alles meteen op de
computer. Nadien heb ik alles nagelezen.
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ZIN EN ONZIN VAN SPALKEN EN DRAAGDOEKEN
VOOR DE ARM
Katleen Vandeput

Bij personen met afasie komt vaak een hemiplegie (halfzijdige
verlamming van één lichaamshelft) voor.
De afasie en de hemiplegie zijn vaak allebei het gevolg van een
CerebroVasculair Accident (CVA) of beroerte.
Het kan gaan om een ‘slappe’ verlamming (te weinig tonus/spanning) of
een ‘spastische’ verlamming (te veel tonus). In beide gevallen is er
sprake van een vermindering van de kracht.
In dit artikel hebben we het verder over de verlamming van de arm. We
merken dat er heel wat vragen zijn rond het gebruik van spalken en
draagdoeken.
Bij de spastische verlammingen bestaat het gevaar dat er ‘contracturen’
optreden.
Bij deze contracturen is de overmatige spanning niet meer te doorbreken
door bv. massage. Op dat moment kan ervoor gekozen worden om een
Botox-inspuiting te geven om de hand weer te laten ontspannen en een
spalk op maat te laten maken.
Er is echter nog geen eensgezindheid binnen de literatuur over wat de
precieze (contra)indicaties en voor- en nadelen van een spalk zijn.
Voorbeeld van een handspalk :

We maken hierbij de opmerking dat er ook ‘opblaasbare’ spalken (ook
wel pneumatische of ‘Johnstone’ spalken genoemd) op de markt
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verkrijgbaar zijn. Deze spalken mogen echter enkel binnen een
therapiesituatie gebruikt worden en zijn helemaal niet bedoeld om
langdurig te dragen. De richtlijn is dat ze maximum een uur gedragen
mogen worden.
Wanneer men ze langdurig draagt, kan dit brandwonden veroorzaken !
Voorbeeld van een opblaasbare spalk :

Een draagdoek is dan weer iets helemaal anders. Die wordt soms
aangeraden aan personen met een slappe verlamming van de arm.
Daarbij bestaat het risico dat de arm te veel gaat ‘trekken’ op de
gewrichten van de schouder. Het gaat hier ofwel om personen die (al)
kunnen stappen, ofwel om personen met zwakke algemene zwakke
lichaamshouding.
Voorbeeld van een draagdoek :

Toch is ook dit niet ideaal, een arm die niet kan ‘meezwieren’ bij het
stappen betekent namelijk een minder goed evenwicht.
Met andere woorden : er zijn wel wat mogelijkheden om complicaties bij
een verlamming van de arm op te vangen, maar ze staan nog niet
helemaal op punt.
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TOEGANKELIJK REIZEN - TOERISME VLAANDEREN
Katleen Vandeput

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme
Vlaanderen.
Op de site www.toegankelijkreizen.be vind je heel wat informatie over
hotels, vakantiecentra, gastenkamers, campings… die goed toegankelijk
zijn voor personen met een handicap.
Dit zijn ondertussen al meer dan 100 adressen.
Je kan via de site de brochure met alle adressen downloaden en
afdrukken of een papieren exemplaar gratis bestellen !
Heeft iemand van jullie ervaringen met een van deze adressen?
Alle reacties (positief en negatief) zijn meer dan welkom !
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HUISHYGIENE : ZET EENS EEN RAAM OPEN !

Een beetje frisse lucht kan geen kwaad. Als er veel volk in huis is,
tijdens een feestje bijvoorbeeld, merk je het al snel : het wordt warm en
benauwd binnen. Om te ademen heb je zuurstof nodig.
Met je adem blaas je ook waterdamp in de lucht. Douchen, koken of
kamerplanten brengen allemaal water in de lucht. In een gemiddeld
gezin is dat al gauw 15 liter per dag. Als dat vocht niet naar buiten
geraakt, condenseert het ergens in huis. Op de koudste plekjes eerst.
Zo worden die plakken steeds natter en een waar paradijs voor
schimmels.
En dan is er ook nog het huis zelf. Verf, meubelplaten,
vloerbekleding…geven allemaal kleine hoeveelheden oplosmiddelen af.
Nog een reden om de binnenlucht geregeld te vervangen door verse
buitenlucht.
Maar hoe doe je dat : verluchten ?
Het beste is een ventilatiesysteem. In nieuwbouw is dat wettelijk
verplicht. Roosters boven de ramen brengen verse lucht binnen. In de
natte ruimtes, zoals badkamer en keuken, wordt de vervuilde lucht
afgezogen. Een balansventilatie is een geperfectioneerd systeem dat op
de juiste plaatsen lucht inblaast en afzuigt.
Heb je geen verluchtingssysteem ?
Zet dan twee of drie keer per dag de ramen tegenover elkaar open. Op
een tiental minuten is alle vervuilde lucht vervangen door verse lucht.
Draai de verwarming ondertussen wel even toe.
Bovendien bespaar je energie door te verluchten. Dit lijkt tegenstrijdig,
maar is het niet. Droge lucht warmt veel sneller op dan vochtige lucht.
Dus heeft de verwarming minder werk om verse lucht aangenaam warm
te krijgen.
Een hele dag een raam op klapstand laten is weliswaar geen goed idee.
Zo laat je veel meer lucht binnen dan nodig is. In de winter koelt die
koude lucht de muren af. Om die muren weer warm te krijgen, heb je
veel meer energie nodig. Het is wel een goede truc in de zomer !
(Claire van Gorp, vrij naar een tekst van Pieter Ledeganck – de Bond – 6
maart 2009)
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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, vrienden, 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.
Je kan de foto ook inscannen en per e-mail sturen.
Wij drukken jouw foto af in het boekje !
Stuur je foto naar

Hubert Mannaerts
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
of per e-mail naar jenny.sneyers@skynet.be

MARIE (zusje van Lore), 2de kleindochter van logopediste Marleen Hoeck
(ook op de foto), geboren op 29 juli 2009 in Mortsel !
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DIERBAAR 2
Toen zij 14 jaar was, kreeg zij van haar stiefouders een paard … ‘hij’
werd haar boezemvriend, het dierbaarste dat zij gekregen had in haar
jeugd .
Het dier kon luisteren met al haar vreugde en verdriet, want elke dag, in
al die jaren, waren zij samen .
Zij kreeg een vriend, die later haar echtgenoot werd, maar die zij minder
lang kende dan haar boezemvriend .
Het echtpaar kreeg een zoontje, die samen met mama op het paard zit

Natuurlijk kan het dier niet blijven leven, hij werd 28 jaar en zij was
ontroostbaar van het plots sterven, een hartstilstand .
Haar zoontje vertelde al tekenend haar verdriet op de laptop van zijn
vader, een internationaal communicatiemiddel is ‘tekenen’ en die staat
op één van de 24 voorkanten van de zelfgemaakte wenskaarten van
Regio Vlaams-Brabant ( zie volgend blad ) .
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Regio Vlaams-Brabant en het
PROJECT WENSKAARTEN
voor de periode van
Kerstmis en Nieuwjaar 2009

Voorkant : tekening of foto
Achterkant : wie de tekening/foto gemaakt heeft en uitleg wat afasie is,
de website en het adres van Regio Vlaams-Brabant met
bankoverschrijving .
De wenskaarten worden verkocht in een pakket van 10 verschillende
voorkanten met omslag in een plastieken folie, vastgehouden met een
zelfklevende etiket : Dank U voor de Steun voor de Vereniging Afasie
VZW 2010, Dertig Jaar Bestaan, aan 5 €/stuk .
Dit bedrag is Inkomen voor de Kas van Regio Vlaams-Brabant .
Te koop : Regio Vlaams-Brabant, Koning Albertlaan 19 te B-3320
Hoegaarden, bankrekening 734-0035852-68 met Mededeling
WENSKAARTEN
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OVERLIJDENSBERICHT

We melden met diepe droefheid het overlijden van

Bertha CUPERS
schoonmoeder van Guido Sleypen,
regioverantwoordelijke regio Limburg

geboren op 5 juli 1912
overleden op 17 juli 2009
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WIST JE DAT …

• De spieren in je hart de kracht hebben om je bloed 10 meter hoog
in de lucht te spuiten ?
• Olifanten de enige dieren zijn die NIET kunnen springen ?
• De sterkste spier in ons lichaam onze tong is ?
• Statistisch gezien, mensen veel banger zijn van spinnen dan om te
sterven ?
• Alle ijsberen linkshandig zijn ?
• Krokodillen hun tong niet kunnen uitsteken ?
• De Engelse kolonisten in Australië een vreemd dier opmerkten dat
extreem hoog en ver kon springen. Via lichaamstaal en gebaren
trachtte men aan de Aboriginals te vragen welk soort dien dit was.
Zij antwoordden : “Kan Ghu Ru”, de Engelsen maakten er
kangaroo van. Wat de Aboriginals in werkelijkheid antwoordden
was : “We begrijpen je niet”, “Kan Ghu Ru”.
• Vlinders met hun voeten tasten ?
• Een kakkerlak negen dagen zonder zijn hoofd kan leven ? Hij
sterft enkel omdat hij niet kan eten.
• Mensen en dolfijnen de enige dieren zijn die seks hebben voor hun
plezier ?
• Het onmogelijk is om aan je eigen elleboog te likken ?
• Het kwaken van een eend geen echo voortbrengt, en dat niemand
weet waarom ?
• Elke koning in het kaartspel een echte koning uit de geschiedenis
voorstelt ?
o Schoppen = Koning David
o Klaveren = Alexander de Grote
o Harten = Karel de Grote
o Ruiten = Julius Caesar
• Het onmogelijk is om te niezen met je ogen open ?
• 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 ?
• Zeesterren geen hersens hebben ?
• Muggen tanden hebben ?
• Thomas Edison bang was in het donker ?
• 80% van de mensen die dit lezen geprobeerd hebben om aan hun
elleboog te likken ?
ingestuurd door Claire van Gorp
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WARME PERZIKSCHOTEL

Ingrediënten
1 blikje halve perziken (400 g)
4 plakjes cake
1 ei
2 eetlepels suiker
225 gram plattekaas

Bereiding
Laat de perziken goed uitlekken, snijd ze in dunne schijfjes en leg ze in
een ovenschaal.
Snijd de cake in blokjes van 1,5 cm en verdeel ze over de perzikken.
Klop het ei los met de suiker en de kaas en verdeel dit mengsel over de
perziken en cake.
Laat de schotel ca. 15 minuten rusten.
Afwerking
Verwarm de oven voor op 200°.
Bak de perzikschotel in het midden van de oven ca. 20 minuten gaar
en goudbruin.
Een lekker dessertje!
Smakelijk !
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EVENTJES LACHEN…
Uit liefde
Om de liefde voor zijn vrouw te bewijzen, beklimt Jasper de Mount
Everest, zwemt door de Nijl en wandelt héél Amerika door.
Toch wil zijn vrouw van hem scheiden.
Als Jasper vraagt waarom, zegt ze : ‘Je bent ook nooit eens thuis!”
Stewardess
Er is een nieuwe blonde stewardess.
Aangekomen in New York, leidt de gezagsvoerder haar rond.
Uiteindelijk laat hij haar het hotel zien en zegt dat ze de volgende dag
om negen uur op het vliegveld moet zijn, omdat ze dan weer
terugvliegen.
Maar de volgende dag is ze er niet. De gezagsvoerder gaat naar haar
hotelkamer en daar vindt hij haar, huilend.
‘Waarom huil je’ vraagt hij.
‘Ik kan mijn kamer niet uit’, antwoordt ze.
‘Hoezo niet?’
‘Nou,’ zegt ze, ‘er zijn drie deuren : eentje gaat naar de wc, eentje naar
de badkamer, en op de derde hangt een bordje ‘Niet Storen’…
Vrije dag
Willy tegen zijn chef: ‘Morgen houden we thuis grote schoonmaak en
mijn vrouw heeft me nodig om te helpen met het opruimen van de zolder
en de garage, en om alle meubels te verslepen.’
‘Ik kan je nu onmogelijk een vrije dag geven, Willy’ zegt de chef.
‘Bedankt, baas,’ antwoordt Willy, ‘ik wist dat ik op u kon rekenen.’
Chinees
Vraag : Hoe heet Peter Pan in het Chinees?
Antwoord : Peter Wok…
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WOORDZOEKER: KLEDING

blouse
broek
hemd
jas
jurk
kostuum
kousen
laarzen
mantelpakje
muts

onderbroek
pyjama
rok
schoenen
sjaal
sokken
stropdas
topje
trui
vest
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen :

Regio Limburg:

Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
De Heer Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder

tel: 0474/84.46.51

tel: 011/53.72.69

Regio Vlaams- Brabant :

De Heer Hubert Mannaerts
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
tel: 016/76.08.81

Regio Oost-Vlaanderen:

Kristien Lissens en Evelien Jacobs
afasie.oostvlaanderen@gmail.com

Regio West-Vlaanderen:

De Heer Ronny Witgeers
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

tel:0495/248361

Nuttige websites – een bezoekje waard !!
Hier vind je enkele websites waar heel wat informatie te vinden is over
hersenletsel en afasie
Algemeen :
www.hersenletsel.nl , www.hersenletsel.net
www.senvzw.be  up-to-date overzicht van sociale voorzieningen voor
mensen met een hersenletsel
Specifiek voor afasie :
www.afasie.be
 site van ‘onze’ vereniging afasie met heel wat informatie, links, activiteiten…
www.levenmetafasie.be
 zeer ‘afasievriendelijke’ site met o.a. heel wat getuigenissen van mensen
met afasie
www.afasie.nl
 site van de afasievereniging in Nederland, waar o.a. een
e-mailprogramma voor mensen met afasie te vinden is
www.aphasia-international.com
 uitleg en folders over afasie in 33 talen, ook vereenvoudigd voor de persoon
met afasie zelf
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E-MAILADRESSEN VERENIGING AFASIE
VOORZITTER:
Raymond Vanbylen

raymond.vanbylen@hotmail.com

ONDERVOORZITTER
Prof. Evert Thiery

evert.thiery@scarlet.be

REDACTIERAAD:
Saskia Debergh
Frank Paemeleire
Jenny Sneyers
Katleen Vandeput
Claire van Gorp
REGIO’S:
Guido Sleypen (Limburg)
Ronny Witgeers (West-Vl.)
Ginette Desmetz
Kristien Lissens en
Evelien Jacobs (Oost-Vl.)
Ria Bevers (Antwerpen)

saskia_debergh@hotmail.com
frank.paemeleire@telenet.be
jenny.sneyers@skynet.be
katleenvandeput@hotmail.com
cvangorp@antwerpen.be
guido.sleypen@yucom.be
ronny.witgeers@telenet.be
ginette.desmetz@telenet.be
afasie.oostvlaanderen@gmail.com
riabevers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

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 :
06/09/2009
17/10/2009
07/11/2009
28/11/2009

Nationale dag Oost-Vlaanderen te Zele
Contactnamiddag
Huis van de Provincie – 9.45 u
Sinterklaas

Regio Vlaams-Brabant :
06/09/2009
31/10/2009
12/12/2009

Nationale dag Oost-Vlaanderen te Zele
Contactnamiddag Restaurant Torenhoeve
Sinterklaas – Herberg T’Huis in Rotselaar

Regio Limburg :
06/09/2009
19/09/2009
2-3/10/2009
24/10/2009
18/11/2009
05/12/2009

Nationale dag Oost-Vlaanderen te Zele
Natuurhulpcentrum Opglabbeek
Het Dorp
Bowling te Beringen
Seniorencentrum Thema : Beroerte (hersenen)
Contactnamiddag Hasselt of Genk

Regio Oost-Vlaanderen :
06/09/2009

Nationale dag Oost-Vlaanderen te Zele

Regio West-Vlaanderen :
06/09/2009

Nationale dag Oost-Vlaanderen te Zele

Zoals jullie ons leerden kennen: we komen in stil gemoed bij elkaar: we
praten en we lachen en intussen smeden we een warme
vriendschapsband onder elkaar.
Voor de mensen, die onze vereniging nog niet kennen,
durf gerust contact opnemen met onze voorzitter,
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep.
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