Beste leden,
In januari reisde ik Vlaanderen weer door om in alle
regio’s de start van 2010 te vieren. En gevierd werd er!
En gegeten ook! Van huisgerijpte kazen over ossentong
naar varkenswangetjes en nog ander lekkers; het kon
niet op. Onze leden zullen zeker niet omkomen door
gebrek aan eten; toch niet in januari. Graag dank ik alle
regioverantwoordelijken en hun kernteams voor het
intense werk om zulke aangename samenkomsten voor onze leden te
organiseren!
Door de vele winterprikken van de voorbije maanden ligt het feestgedruis
van de jaarwisseling bij velen echter al diepgevroren opgeslagen in hun
herinnering. De lente lonkt nu met het gebruikelijke ‘nieuwe geluid’ en
hopelijk ook met een hernieuwde kennismaking met de zon als
aangename warmtebron.
Onze vereniging schiet al meteen uit de startblokken met de
‘Afasiemeeting’. Samen met het Departement Logopedie en Audiologie
van de Lessius Hogeschool richten wij vrijdag, 30 april 2010 al voor de
derde maal dit evenement in. De studenten van het tweede jaar
logopedie leren u tijdens een lunch beter kennen. U praat met hen over
uw vroegere leven, hoe u afasie kreeg en er met vallen en opstaan mee
leerde leven en omgaan.
Ook uw partner is van harte welkom. Hij of zij zit in een andere groep.
Daar vertelt hij of zij aan de studenten wat er allemaal veranderde in het
vertrouwde gezinsleven, hoe familie en vrienden reageerden, hoe en
wanneer er nieuwe vriendschappen ontstonden, …
Door uw verhaal en uw ervaringen én die van uw partner leren de
logopediestudenten wat afasie, in al zijn verscheidenheid, in realiteit
teweeg brengt bij afatici en hun omgeving. Uw aanwezigheid als
ervaringsdeskundigen is dan ook een echte ‘must’. Zoals de vorige jaren
stellen de docenten en de studenten van de Lessius Hogeschool alles in
het werk om deze dag succesvol te laten verlopen.
Achteraan vindt u de uitnodiging voor deze ‘Afasiemeeting’ en het
inschrijvingsformulier. Dit inschrijvingsformulier moet u invullen en naar
de Lessius Hogeschool zenden. Na inschrijving ontvangt u meer
informatie.
Ik hoop dat ik net als de vorige jaren op een grote opkomst vanuit alle
regio’s mag rekenen. Ik kijk er al naar uit u daar te ontmoeten.
R. Vanbylen
Voorzitter
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AFASIE EN ZINGEN: DAAR ZIT MUZIEK IN!
Frank Paemeleire
In deze praktische bijdrage voor professionelen staan we stil bij wat muziek en
zingen kunnen betekenen in relatie tot afasie. We stellen ook kort de Speech-Music
Therapy for Aphasia (SMTA) voor.

Inleiding
Muziek neemt bij vele mensen een speciale plaats in hun leven in. Volgens Baker
(2008) is het gebruik van muziek effectief wegens onder meer volgende redenen:
•

Muziek kan fysiologische responsen uitlokken (vb. beweging)

•

Muziek kan ontspannen

•

Muziek kan de perceptie van tijd veranderen (is de tijd al om?)

•

Muziek kan het oproepen van herinneringen stimuleren

•

Muziek kan een non-verbaal communicatiemiddel zijn

•

Muziek kan emotionele reacties stimuleren en het gemoed veranderen

Doelstellingen afasiezanggroep
Het gebruiken van zingen en muziekbeleving in groep kan bij personen met afasie
(PMA) verschillende doelstellingen hebben.
Het kan ten eerste een communicatieve succeservaring beteken. PMA ervaren veel
faalmomenten wanneer ze proberen te communiceren, sommigen hebben zelfs niet
de mogelijkheden om hun basisnoden duidelijk te maken. Hierdoor zijn het aantal
activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen meestal heel beperkt. Wanneer een
afasiezanggroep goed georganiseerd wordt, kunnen de meeste PMA op een of
andere manier deelnemen. Dit kan aanleiding geven tot een grote zelfvertrouwen en
een algemeen betere levenskwaliteit.
Ten tweede is zingen in groep vaak een vorm van lotgenotencontact. Dergelijke
afasiegroep is meer dan enkele samen zingen: mensen in een vergelijkbare situatie
komen samen, ondersteunen en leren van elkaar. Dit stimuleert verwerking en
acceptatie en verhoogt de resocialisatie.
Zingen verloopt trager (en meestal luider) dan spreken. Een derde doelstelling van
zingen in groep kan dan ook het trainen van de luisterhouding en de auditieve
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aandacht zijn. Het vertraagde spreektempo bij zingen in combinatie met de
geschreven tekst zou in sommige gevallen ook het taalbegrip stimuleren. In veel
gevallen zorgt echter het simultaan aanbieden van auditieve en visuele talige prikkels
bij MPA voor een moeilijke dubbeltaak.
Een laatste doelstelling van zingen is het zogenaamd “deblokkeren”. Door te zingen
kan de gesproken taal bij personen met een pseudomutisme uitgelokt worden.
Verder wordt zingen in de praktijk vaak ingezet om RU’s (wederkerende uiting zoals
“jajaja”) te doorbreken en te vervangen door inhoudswoorden en de algemene
vloeiendheid te verbeteren (al gaat recente literatuur ervan uit dat zinnen en spreken
twee erg verschillende processen zijn). Personen met een niet-vloeiende afasie en
een bijkomende verbale apraxie zijn vaak de beste kandidaten hiervoor. Zie voor
concrete toepassing van melodie en intonatie bij personen met een (bijkomende)
verbale apraxie Paemeleire & Corijn in Logopedie (2008, 2009).

Werkvormen
Mogelijke werkvormen voor het zingen in groep met PMA zijn:
•

Allerhande opwarmoefeningen vb. glijtonen, op bekende melodieën ‘lalala’
zingen, (mee)neuriën of zoemen, …

•

Zingen van liederen rond een bepaald thema met ondersteuning van live muziek,
CD al dan niet ondersteund door tekst of beeld (zie verder)

•

Gebruik van instrumenten die met 1 hand bediend kunnen worden en geen
muziekkennis

vereisen

(vb.

rammelaars,

toeters,

kazoo…)
•

Geassocieerde bewegingen maken vb. ritme tikken met
hand, gebruik orf-instrument of grote bewegingen
(Mexican wave, Marie Louise van Bart Kaël, …)

Zie

voor

een

uitgewerkt

voorbeeld

van

een

afasiezanggroep het artikel van Masselink & Verplak
(1999). In Nederland hebben verschillende afasiecentra hun eigen afasiekoor. Als
illustratie bij bovenstaande werkvormen verwijzen wij graag naar het You Tube
filmpje van een zangnamiddag die Gaston Lemmens (zie www.zingenmetgaston.be)
in 2008 deed op uitnodiging van de regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie
VZW.
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Screenshot van Zingen met Gaston (Lemmens, 2008)

Van Basco
Een handige tool die gebruikt kan worden bij het zingen in groep is de Van Basco
MIDI Karaoke Mixer. Dit programma kan gratis (en veilig) gedownload worden via
www.vanbasco.com. Na de installatie van het programma kan je snel via de
zoekmachine liedjes opzoeken die vervolgens in de player getoond worden samen
met de tekst. Die liedjes zijn opgemaakt in MIDI-formaat wat maakt dat ze heel erg
klein zijn maar ook een typische sound hebben (synthesizergeluid domineert). Je kan
de karaokeliedjes tonen via een groot computerscherm of de laptop aansluiten op
een beamer. De Van Basco player heeft enkele interessante opties die je
gemakkelijk kan aanpassen:
Screenshot Van Basco Karaoke Mixer
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•

Playlist: maak zelf een afspeellijst aan op basis van alle liedjes die in de
mediatheek zitten (vb. rond een bepaald thema)

•

Control: hier verander je onafhankelijk van elkaar het tempo, de toonhoogte en
het volume van het liedje

•

Karaoke: hier kan je allerlei dingen aanpassen zoals het lettertype, lettergrootte,
aantal woorden die verschijnen, kleur van de woorden, achtergrondfoto en
contrast, …

•

Output: hier zie je alle ‘sporen’ van het liedje, je kan 1 instrument solo laten
spelen (vb. een piano) om het liedje simpeler te maken of maar 1 instrument
wegfilteren zodanig dat je dit er ‘life’ kan bijspelen

•

Piano : hier zie je op een pianoklavier welke noten er gebruikt worden (zo kan je
dus leren om een liedje te spelen)

Screenshot van de gratis Van Basco MIDI Karaoke Mixer
De van Basco Mixer is een heel eenvoudig te gebruiken (ook met Nederlandstalige
interface) programma dat bij verschillende doelgroepen kan ingezet worden. In wat
volgt bespreken we twee therapieprogramma’s waarbij melodie en zingen centraal
staan.

Melodic Intonation Therapy
De klinische observatie dat PMA die niet kunnen spreken vaak wel nog kunnen
zingen, lag aan de basis van de Melodic Intonation Therapy (MIT) (Hébert, Peretz &
Racette, 2005). De Melodic Intonation Therapy (Sparks, Helm & Albert, 1973) is een

5

hiërarchisch

opgebouwde

oefengang

die

gebaseerd

is

op

natuurlijke

melodiepatronen die overdreven worde. Er wordt geen gebruikt gemaakt van
bekende wijsjes want deze roepen automatisch de geassocieerde woorden op (vb.
Broeder Jacob). De notatie van de oefeningen gebeurt niet met echte muzieknoten
maar wel aan de hand van een drietal tonen die hoger/lager aangeven. Er wordt echt
gezongen en de persoon wordt gestimuleerd ook het ritme met zijn hand mee te
tikken. De therapie kent een strikte opbouw: van klappen van het ritme, naar neuriën,
vervolgens meezingen, dan herhalen en tenslotte vragen beantwoorden. Voor een
complete beschrijving van de opbouw van de Nederlandstalige versie verwijzen wij
naar Abraham-Ogterop & Vercruysse (1979). Een concreet voorbeeld is hieronder te
vinden.

IK DRINK KOFFIE

U wil graag eens naar buiten . Wat wilt u doen?

IK WIL GAAN
LEN

WAN DE

Onze ervaring leert dat veel afasietherapeuten in de praktijk bij personen met een
ernstige niet-vloeiende afasie experimenteren met de principes van de MIT maar dat
deze behandeling zelden of nooit strikt en langdurig toegepast wordt. Redenen die
hier voor regelmatig worden aangegeven zijn weerstand (bij de persoon, omgeving of
therapeut) en de gebrekkige transfer (van oefensituatie naar functionele situatie).

Speech-Music Therapy for Aphasia
In 2008 bracht Revalidatie Friesland Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) uit.
SMTA is een geïntegreerde vorm van logopedie en muziektherapie wat betekent dat
patiënten door logopedist en muziektherapeut gelijktijdig behandeld worden
(Hurkmans, Zielman & de Bruijn, 2008). De doelstellingen van SMTA zijn (1) het
bevorderen van de vloeiendheid in het spreken en (2) het tot stand brengen,
bevorderen en /of onderhouden van de verbale productie. Voor elke cliënt wordt een
doelstelling geformuleerd die gericht is op de persoonlijke hulpvraag en
mogelijkheden (De Bruijn,, Zielman & Hurkmans, 2008). Het is een individuele
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therapie: er worden geen standaardzinnen gebruikt en alle melodieën worden op
maat van de uiting geschreven door de muziektherapeut. Er zijn 2 behandelingen per
week en er wordt huiswerk meegegeven. De oefeningen zijn op klank-, woord- en
zinsniveau. Op de meegeleverde DVD zijn tal van voorbeelden te zien.
Logopediste: Er komt een klant binnen en die spreekt u aan. Wat is dan
gebruikelijk om te zeggen?
Persoon met afasie: eum … euh…weet ik zo niet meer
Muziektherapeute start op de piano een melodie en ze zingen samen
drie maal volgende zin op die melodie “Kan ik u helpen of kijkt u even
rond?”
Vervolgens zeggen ze samen melodieus de zin (zonder de
pianobegeleiding), terwijl de logopediste het ritme mee tikt.
Logopedist: OK, als die klant dan binnenkomt en die spreekt u aan dan
zegt u …?
Persoon met afasie: kan ik u helpen of kijkt u even rond?

Screenshot zinsniveau DVDV SMTA © Revalidatie Friesland (2008)
Deze combinatietherapie vond in Vlaanderen tot op heden, onder meer door het
ontbreken van muziektherapeuten in revalidatiecentra, geen ingang. Momenteel
loopt een eerste Vlaamse proefproject in het kader van een scriptie voor het
postgraduaat Neurologische Taal- en Spraakstoornissen opgestart (Vliegen, Corijn &
Hurkmans). Revalidatie Friesland is ook bezig, in samenwerking met Rijksuniversiteit
Groningen (RuG) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), met een
wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het behandelprogramma
(Hurkmans, 2008). Meer informatie over SMTA is te vinden op de website van
Revalidatie Friesland www.revalidatiefriesland.nl. Het behandelprogramma SMTA +
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DVD is via de website te bestellen aan € 100 inclusief verzenden (ISBN nummer:
9080904422).
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AFASIETHERAPIE PLUS: Associatieoefeningen voor patiënten
met semantische stoornissen
R. Reynders & C. Langers, 2009
Garant, 163 blz.

Prijs: 21 euro

Bespreking: Berdien Lenaerts (studente logopedie)
en Katleen Vandeput

“Afasietherapie plus: Associatieoefeningen voor patiënten met semantische
stoornissen” bevat associatieoefeningen voor afasiepatiënten die moeilijkheden
hebben met het koppelen van woord en betekenis en waarbij dit begripsprobleem
samengaat met woordvindingsmoeilijkheden. Deze associatieoefeningen binnen
semantische velden hebben als doel patiënten te helpen bij het ontwikkelen van
strategieën die ze kunnen gebruiken bij het zoeken naar een woord. Dit ter
voorbereiding op de woordselectie.
De uit te voeren opdracht is doorheen de hele oefengang dezelfde. De patiënt
moet uit twee kolommen woorden die met elkaar geassocieerd kunnen worden,
met elkaar verbinden.
Er wordt gevarieerd in thema’s van en relaties binnen de gebruikte semantische
velden. Ook wat het niveau van de oefeningen betreft is er een gevarieerd
aanbod voorzien. Het oefenmateriaal is onderverdeeld in drie delen die drie
moeilijkheidsgraden representeren. De woorden zijn ingedeeld op basis van de
“Schriftelijke woordassociatienormen voor 549 Nederlandse zelfstandige
naamwoorden” van Leuteslager, Schaap en Schievels (1986). In dit onderzoek is
bepaald welk percentage deelnemers een bepaalde associatie tussen 2 woorden
maakt. Dit wordt het associatiepercentage genoemd. De associatiepercentages in
“Afasietherapie plus” dalen van 25% in deel 1 van de oefeningen, over 15 tot 20%
in deel 2, naar 5 tot 15% in deel 3. Dit komt overeen met een stijgende
moeilijkheidsgraad voor afasiepatiënten en dus 3 oefenniveaus. Elk niveau is
onderverdeeld in 3 soorten oefeningen: ten eerste oefeningen volgens een vaste
associatiewijze zoals associatie naar eigenschap (vb.: citroen-zuur, kabouterklein,…) en associatie naar bovenbegrip (vb.: groen-kleur, ham-vlees,…), ten
tweede oefeningen met verticaal verwante woorden (vb.: pet-hoed, riem-broek,…)
en ten derde oefeningen met woorden zonder onderlinge relatie (vb.: schorpioensterrenbeeld, boter-brood,…). Elke oefening bestaat uit 5 of 10 associeerbare
woordparen wat opnieuw zorgt voor een verschil in moeilijkheidsgraad.
De oefeningen zijn bedoeld om receptief te werken via het schriftelijk aanbieden
van woorden. Het is echter ook mogelijk het oefenmateriaal te gebruiken in
auditieve, receptieve oefeningen en in oefeningen voor productieve taal.
Het oefenpakket is van dezelfde reeks als het in 2006 uitgegeven werk
“Afasietherapie
plus:
Thematisch
oefenpakket
voor
lichte
woordvindingsproblemen.”
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Nieuwe start 3-jarige postgraduaatopleiding

NEUROLOGISCHE TAAL- EN SPRAAKSTOORNISSEN

De diagnostiek, therapie en begeleiding bij volwassen cliënten met
Neurologische Taal- en Spraakstoornissen (NTSS) kenden de laatste jaren
een grote evolutie. Dit postgraduaat probeert een brug te slaan tussen
theorie en praktijk. De opleiding NTSS bestaat sinds 1995 en gaat
opnieuw van start in september 2010. Ze is een gezamenlijk initiatief van
de opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie (Arteveldehogeschool)
en de dienst voor Logopedie & Afasiologie (AZ Maria Middelares Gent). De
opleiding pretendeert geen pasklare antwoorden te kunnen geven op alle
individuele probleemstellingen. Wel biedt ze de cursist een breder en
diepgaander denkkader en een forum voor uitwisseling en discussie.
Deze deeltijdse opleiding bestaat uit 30 studiepunten (les op
donderdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u). Naast de hoorcolleges zijn er
practica waarin de theorie aan de praktijk wordt getoetst en het klinisch
redeneren wordt gestimuleerd. Tijdens het derde jaar wordt individueel
onder begeleiding van twee promotoren een scriptieproject uitgewerkt.
Download op onze website een informatiebrochure met de voorstelling van
het opleidingsprogramma, antwoorden op veel gestelde vragen en
praktische informatie over evaluatie en de inschrijvingsprocedure.
Contacteer bij bijkomende vragen de projectleider NTSS via
frank.paemeleire@arteveldehs.be.

www.neurocom.be
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SINTERKLAAS KWAM OP BEZOEK IN REGIO ANTWERPEN
Op 14 november 2009 kwam de
stoomboot aan in Antwerpen vanuit
Spanje, met aan boord de lieve Sint
met al zijn Zwarte Pieten. Ze waren
nog steeds in Antwerpen, en zodoende
hadden we bericht gekregen dat hij en
een van zijn knechten onze vereniging
een bezoek wou brengen op 21
november 2009 in ons lokaal in
Borsbeek.
We waren met velen gekomen en
iedereen keek vol spanning uit naar
het hoge bezoek, want zoiets gebeurt
toch niet alle dagen.
Vooraleer de goede Sint er was,
moesten we een liedje inoefenen, want
we wisten nog van vroeger dat hij daar
zeer gevoelig voor is. Bij een kopje
koffie of een drankje,(met lekkere
zelfgebakken speculoos) zette
iedereen zich in om ‘zie ginds komt de
stoomboot uit Spanje’ te zingen, terwijl
onze voorzitster Ria ons begeleidde
met haar muziekinstrument. (Jaja, in
haar dorp speelt zij mee in een fanfare,
met een koperinstrument – het is geen
tuba, misschien een bariton ?,
eigenlijk weet ik het niet meer - ).
En eindelijk, ja, daar kwamen de Sint
en zijn helper aan. Onder luid gezang
werden ze verwelkomd. De Sint was
zichtbaar aangeslagen door zoveel
enthousiasme. Hij vond het fantastisch
dat we met zoveel waren
samengekomen om hem te
ontmoeten.
En toen was het even stil, want de Sint
ging op zijn stoel zitten, zitten, en
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ging op zijn stoel zitten, zitten, en
opende het grote boek dat hij bij zich
had, en – dat weten we nog van
vroeger- daarin staan al onze goede
en slechte punten van heel het jaar
genoteerd.
Iedereen zat vol bange spanning te
wachten op hetgeen ging komen, want
je weet maar nooit. Maar het viel mee,
hij had voor de meesten
wel een goed woordje. Sommigen
moesten naar voor komen, en bij
Zwarte Piet op schoot zitten om zo
goed te kunnen horen wat de Sint had
te vertellen. Met Ingrid had hij een
klein probleempje, zij wou eigenlijk wel
een cadeautje, want zo zei ze zelf - ze
was wel braaf geweest -. En met ons
Marleentje met de purperen haren had
hij ook een kleine discussie. Zij wou van de Sint weten hoe ze hare
Raymond wat meer thuis kan houden, maar daar kon de Sint spijtig
genoeg geen oplossing voor geven. En Zwarte Piet kreeg meermaals de
toelating van de Sint om rond te lopen en om hier en daar een zwarte
zoen uit te delen.
Toen het boek was uitgelezen, kregen we allemaal nog een zakje gevuld
met speculoos,mandarijntjes en een chocolade ventje.
En toen moest de Sint weer verder, hij had nog een heel druk
programma te doen. We hebben hem dan uitgeleide gedaan terwijl Ria
op haar ‘bariton’ nog een sinterklaasliedje speelde, en wij uit volle borst
meezongen.
Na nog een koffietje of een drankje was het stilaan tijd om de namiddag
af te sluiten. Iedereen was heel gelukkig en tevreden, en ging met een
blij gemoed naar huis.
Nu kan de Sint weer beginnen met een proper blad in zijn boek, maar
wat daar in komt, ja, dat is voor volgend jaar.
Maria Huijbrechts
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ACTIVITEITEN REGIO VLAAMS-BRABANT
Hubert Mannaerts
Voor zaterdag 12 december 2009 en zaterdag 23 januari 2010 zijn de
laatste Contactnamiddagen, waar nog geen verslag geschreven hadden
voor ‘Wat zeg je?’, zal heel kort zijn, want wij hebben veel foto’s
genomen .
Wij hebben een nieuwe Sinterklaas, die een bijverdienste had – ook op
zaterdagmorgen – bankbediende, en zo moest Zwarte Piet de
aanwezigen eerst een voorproefje doen met Sinterklaasliedjes spelen op
een harmonica .
Twee tafels waren daar, waar bij de ene tafel alleen personen zijn met
hun afasie en bij de andere tafel de partners, echtgenoten en familie . En
een ‘studente verpleegkundige’ Wendy Vranckx .
Bij haar stage had een patiënte afasie en via de website belde Wendy
ons om ‘ik ook eens mocht komen om meer te weten over afasie en die
mensen’ .
Wij danken haar, want velen van het medisch personeel weten niet wat
afasie is .
Dankuwel, Wendy ( zie foto, tafel links voor de deur ) .

Omdat het winter is, komen wij samen om 11.30 uur en daarom geeft
Regio Vlaams-Brabant aan de aanwezigen belegde broodjes ( gratis ),
zoals u kunt zien ; wij vragen alleen de drank te betalen bij de
herbergdier .
Als de laatste kwam te eten, gingen de anderen met hun stoel in een
halve kring voor de troon staan van Sinterklaas . Die troon hadden wij
zelf gemaakt met een vouwstoel, een hoop lakens en twee wegwijzers
gevezen op houten latten APAHIA ( logo ) .
Achter de rug van de Sint hingen de foto’s van de aanwezige afatische
personen .
En een blanco foto, want wij hadden Agnès Bonnyns ( zie foto onder,
zittend links ) nog nooit gezien.
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Zij had gisterenavond gebeld of ‘màg ik ook eens komen ? Ik kom met
de fiets, want ik woon kortbij’ ! Dat is ook de eerste keer dat iemand met
de fiets komt, en ‘Wees Welkom : zij had begin 2009 een beroerte gehad
en … afasie .

Groot tumult in de kleedkamer : wij hebben het gewaad van Sinterklaas
thuis ( Hoegaarden ) vergeten ! Zo is Sinterklaas in zijn wit ondergoed (!)
gekomen, waar hij toch gelukkig mee was, want ‘het is al zo warm met al
dat haar’ .
Iedereen kwam op de beurt, en Janneke nam foto’s en een filmje ( met
de moderne camera kan dàt ) en thuis kunt u op het scherm van de
computer nog foto’s nemen zoals deze :

Bijna in het midden zit lachend Simone II, want wij hebben nog een
Simone I ; wij hebben ook twee Gilberts . Gilbert-van-Martine en Gilbertvan-Waterloo .
Gilbert-van-Waterloo vertelt aan Sinterklaas dat Waterloo twee keer
water is : ‘L’eau en water’ .
Dat vertelt hij ook in de “KALENDER 2010” december 2010, want van de
winst van het project Wenskaarten heeft Regio Vlaams-Brabant een
eigen kalender ontwordepen .
Met dank aan Lama Point, Hoegaarden – met hulp van Jean-Pierre
Vandeput, Tienen – en de kopiewinkel Kantoro, Tienen .
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Voor de maanden waar er een Contactnamiddag is, staat het thema
boven : in mei komt er een demonstratie Digitale Hulpmiddelen voor
mensen na hun niet-aangeboren hersenletsel .
Alle toetsen zijn gemaakt voor mensen met twee handen, maar wie
halfzijdig verlamd of halfzijdig blind is, heeft nog meer moeilijkheden met
de computer .
Als het toetsenbord gemaakt is ( zoals bij het autorijden voor halfzijdige
verlamden ), lijkt het wel op een grote gsm … en in de nieuwste gsm’s
kun je met één hand sms’n, mailen, touchdownen, zoveel sites zien van
internet .
Met een machientje dat in uw zak steekt en binnen enkele manden zo
goedkoop is, dat iedereen die kan kopen .
Of krijgen van de Vereniging Afasie VZW !!!

‘Daag Sinterklaasje daaag daag dag Sinterklaas …’ spelen en zingen wij
en zo kwam 2010 in zicht, waar de vereniging dertig jaar bestaat . Regio
Vlaams-Brabant had al 1.860 wenskaarten verkocht en begin 2010
kregen de leden de “KALENDER 2010” .
Misschien is er nog een paginaatje voor een maand in deze ‘Wat zeg
je?’, redactieraadleden ?
Op zaterdag 23 januari 2010 had Regio Vlaams-Brabant de
NIEUWJARSRECEPTIE met huisgerijpte kazen en fijne vleeswaren van
Meester-Kaasheer Bartholomeus in Tienen .
Een Brusselse studente van een middelbare school belde ook ‘of ik eens
mag komen, want ik wil voor mijn school uitleggen wat afasie is, want ik
heb het in de website gezien …’, dus waren wij heel blij dat de interesse
van overal komt . Dankuwel juffrouw Annelies Devesse, en haar moeder.

15

Annelies begon al met Marjolein en ‘haar Philip’, twee jonge mensen die
een afasie kregen . Philip kreeg een beroerte en zij kreeg een autoongeval . Zij was toen 17 jaar ; hij was heel sportief (
voetbalscheidrechter ), was toen 31 jaar .
Na een inleiding van de regioverantwoordelijke bedankt hij niet alleen die
25 aanwezigen, de studente en … wéér 2 voorzitters, mevrouw Lieve
Vercruysse en de heer Raymond Vanbylen – en zijn echtgenote Marleen
.

Boven in die foto ziet u linksboven de “KALENDER 2010”, gratis voor de
leden Regio Vlaams-Brabant ; de anderen € 5,- .
Bij het laatste blad gaat het over de ACTIEVE WERKGROEP, waar het
echtpaar Paul en Lieve stopten en Jean-Pierre en Annemarie beginnen
…
Meer nieuws in ‘Wat zeg je?’ nummer 1 – jaargang 30, met Ctrl+A,
Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+… Hedendaagse Begrippen, ook voor
mensen met afasie !!!
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CONTACTNAMIDDAG IN ROTSELAAR –
DOOR DE OGEN VAN ANNELIES
Afawat? Afasie? Wat is dat? Dat is de vraag die ik vaak te horen kreeg
toen ik mensen over afasie aansprak. Daar moest verandering in komen!
Ik wou de mensen uitleggen wat afasie juist inhoudt en er zelf ook meer
over te weten komen.
Ik ben een studente uit het zesde middelbaar en moest begin dit jaar een
onderwerp zoeken voor mijn eindwerk. Na wat rondzoeken kwam ik
‘afasie’ tegen en dat leek mij wel wat! Ik wist zelf nog niets van afasie af,
maar op de een of andere manier trok het mij aan. Ik besloot al vrij snel
om hier mijn eindwerk over te maken. Zo kon ik er veel over te weten
komen en uitleg geven aan anderen.
Bij mijn zoektocht naar informatie maakte ik kennis met de vereniging
Afasie. Ik nam contact op met Hubert Mannaerts, regioverantwoordelijke
voor de regio Brabant, met de vraag of ik een contactnamiddag kon
bijwonen. Toen Hubert me zei dat dat geen probleem was, was ik
ontzettend blij! Zo trok ik op zaterdag 23 januari richting Rotselaar voor
een lekker nieuwjaarsbuffet, samen met de mensen van de regio
Brabant. Ik heb er enorm veel bijgeleerd, heel leuke mensen leren
kennen, lekker gegeten, mij geamuseerd.. Kortom, het was voor mij echt
een unieke ervaring! Daarom zou ik alle mensen willen bedanken die mij
geholpen hebben! De vele gesprekjes hebben er voor mij een hele leuke
en uitzonderlijke namiddag van gemaakt.
Met veel dank aan Hubert omdat hij mij zoveel informatie heeft bezorgd!
(En voor wie het zich nog zou herinneren: mijn broer heeft mijn
fototoestel hersteld!)
Bedankt dat jullie mij met open armen ontvangen hebben!
Annelies,
studente 6de middelbaar te Sint-Pieters-Woluwe
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REGIO WEST-VLAANDEREN:
Torhout 31/01/2010

Al voor het middaguur worden we verwacht in zaal ’t Centrum in Torhout
voor het Nieuwjaars etentje van regio West Vlaanderen.
Als Aimé en ik rond 11u30 aankomen zitten al een 10tal personen
(afatisch en partners) gezellig te praten bij een drankje. Ginette zorgt er
direct voor dat Aimé uitgebreid gefeliciteerd en gekust wordt want hij is
jarig.. Na ons zeilen nog 4 Antwerpenaars waaronder onze nieuwe
voorzitter binnen. Als ook nog muzikant Wilfred arriveert kan het feest
beginnen. We krijgen een mooi privé zaaltje waar de tafels al gedekt
zijn. Bij een aperitiefje wordt de muziek ingezet. Met verzoekjes als
“eenzaam zonder jou” en “lichtjes van de Schelde” zit de stemming er
direct in. Onze accordeonist kan niet alleen goed spelen maar ook
zingend iedereen meeslepen met zijn enthousiasme. Na de lekkere soep
moet hij helaas afscheid nemen na nog een leerrijk woordje uitleg over
zijn schitterende instrument..

Voor de overgebleven 15 volgt nog een lekker vispannetje en daarna de
nostalgische “tong in maderasaus”.We krijgen er een lekker glaasje wijn
of andere drank bij die ons wordt aangeboden door de vereniging afasie
West Vlaanderen.
Voor, tussen en na het eten wordt er heel wat afgebabbeld. (Niet tijdens
het eten ,dan laat iedereen het zich smaken) De meesten verhuizen al
eens van plaats kwestie van met iedereen een klapje te doen.
Na de koffie is het tijd om onze nieuwjaarswensen uit te wisselen. Er
wordt ook nog druk van gedachten gewisseld over hoe we onze groep
wat meer bekendheid kunnen geven. We willen meer afatisch “uit hun
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kot” krijgen en uitzoeken hoe dat kan. Want zeg nu zelf: zo’n namiddag
met lotgenoten is toch hartverwarmend.
Het is bijna donker als we opstappen. Tot ziens iedereen en bedankt dat
jullie erbij waren.
Rita Carion
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VERSLAG NIEUWJAARSETENTJE
REGIO OOST-VLAANDEREN, 24 JANUARI 2010
Zondag 24 januari was het weer zover. Het 2de Nieuwjaarsetentje van
regio Oost-Vlaanderen stond op de agenda!
Vorig jaar was al een succes, maar dit jaar kon er zeker aan tippen!
We waren met 25 personen. Een hele leuke, gezellige bende.
Eerst en vooral was het kaasbuffet aan de beurt. Er was keuze uit heel
wat kazen, met
verschillende soorten
brood erbij. En
natuurlijk de kleine
extraatjes, zoals vijgen
en dadels, druiven,
noten enz. Voor de
liefhebbers was er ook
vlees.
Daarbij konden we een
lekker glaasje wijn
drinken.
Maar nadien kwam de
klap op de vuurpijl. Zes van onze leden hadden hun beste kookkunsten
bovengehaald om een heerlijk dessertenbuffet te voorzien. Bedankt voor
de lekkere desserten! Hiernaast staat
een foto van ons overheerlijke buffet!
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Iedereen schoof snel aan om van
die lekkere nagerechten te proeven.
Een lekker, warm kopje koffie erbij,
en onze middag kon niet meer stuk!

Hopelijk zien we iedereen volgend jaar terug!
Groetjes
Evelien en Kristien
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Nog enkele sfeerfoto’s!
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REGIO ANTWERPEN
NIEUWJAARSETENTJE 17 JANUARI
Zoals elk jaar geven we een nieuwjaarsetentje in Hof Ter Schelde om
16.00u.
Er kwamen 60 personen af , dat is veel. Het maakt mij erg gelukkig want
dan weet ik dat jullie niet alleen staan met jullie vragen. Maar natuurlijk
zijn het niet allemaal zwaarwichtige zaken, ook hebben we gelachen en
plezier gehad. Het was spijtig dat de zaal gesloten moest worden om
20.00.
We begonnen eerst met een aspergesoepje, daarna everzwijnwangetjes,
gestoofd witlof en patatjes en als laatste een dessert, twee verschillende
soorten van taartjes. Ik vond vooral de everzwijnwangetjes erg lekker,
misschien omdat ik dat nog nooit gegeten heb. Maar natuurlijk vond ik de
rest ook lekker. De kok heeft weer een prima keuze gemaakt, ik wil hem
nogmaals bedanken. Ook de keukenpersonen hebben hun uiterste best
gedaan om alles op tijd klaar te hebben.
Ik wil nog iemand bedanken. Voor de uitnodiging heb ik Herman
Janssen, zelf ook een afasie-patiënt, aan het werk gezet om een mooie
kaart te maken en daarop het nieuwjaarsetentje te schrijven (of beter
gezegd typen op de computer). Ik vond dat heel geslaagd. Bedankt!
In februari gaan we onder leiding van Herman zelf een mooie kaart
maken.
Het is ook een traditie dat iedereen één cadeau meebrengt. Iedereen
krijgt een lotje en daarna begint de tombola. Iedereen heeft prijs. Het is
echt plezant om een cadeautje te krijgen.
De nationale voorzitter ging nog een woordje zeggen en toen moesten
we weer afscheid nemen. Het was weer een geslaagde dag.
Ria Bevers
Het recept van de varkenswangetjes, voor wie het thuis ook eens wil
proberen:
De varkenswangetjes mooi aankleuren in boter
Bevochtigen met ¾ kalfsfond en ¼ madeira
Bestrooien met gehakte ajuin en gesneden
champignons en dit naar believen kruiden met
peper en zout ,laurier
Alles aan de kook brengen en zachtjes bereiden
zoals stoofvlees
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Zij zorgden
voor het
lekkere
eten:

En zij
genoten
ervan!
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Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie VZW
ROET IN HET ETEN ?

‘N BIJZONDER KOOKBOEK
( voor personen met afasie )
In de Streekrant/Publipers 11 november 2009 stond een foto met een tekst :
Zelf koken ondanks neurologische problemen

‘Voor mensen met een neurologisch probleem is koken vaak een stukje van de
behandeling . Jade Houben, een studente uit Sint-Truiden, werkte voor het regionaal
Heilig Hart ziekenhuis in Tienen een aangepast kookboek uit voor deze patiënten .
Het werd meteen haar eerste eindwerk voor haar bacheloropleiding . Het werk dingt
mee naar de Bachelor.be-prijs’ .
“Zelfstandig koken met een klassieke kookboek is voor iemand met neurologisch
problemen moeilijk, zoniet onmogelijk”, aldus Jade “Personen met afasie hebben
bijvoorbeeld moeite taal te begrijpen en ze te verwoorden . Personen met apraxie
weten vaak niet meer welke stappen van een handeling ze eerst moeten doen . Ook
concentratieproblemen en lichte geheugenstoornissen gooien vaak roet in het eten .
Met mijn kookboek en website wil ik de autonomie van deze patiënten vergroten . Ze
zijn zo opgesteld dat de gebruiker zijn neurologisch problemen kan compenseren en
toch zo zelfstandig mogelijk kan koken”, vertelt ze . (RP)
Het resultaat kun je zien op www.houben-doucet.be .
Mensen die geen internet hebben ( zoals Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging
Afasie ), zijn weer de pineut en gelukkig is de bieb nog of kunnen vrienden helpen .
Zoals de penningmeester, die geen 3,5-inch diskettestation meer heeft en wij sturen
haar maanden diskettes .
Via het secretariaat, die het gevonden heeft in http://www.afasie.nl/new/?nr=236, Boeken –
Kookboek voor mensen met afasie .
Niet-leden voor € 24,95,- ( leden € 19,95 )
Ik weet niet of dat dezelfde is, want in ‘be’, met
http://www.hubrussel.be/smartsite.dws?ch=HUB&id=28156 zag je eerst Bijzonder kookboek wint
bachelor.be-prijs !
Hogeschool-Universiteit Brussel > Nieuwsberichten > Nieuws Gezondheidszorg > Bijzonder kookboek wint bachelor.be-prijs
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Bijzonder kookboek wint bachelor.be-prijs
Jade Hoeben uit Sint-Truiden heeft met haar eindproef de Bijzonder Kookboek wint
bachelor.be-prijs gewonnen . Ze maakte een aangepast kookboek met bijhorende
website voor personen met afasie, apraxie, concentratieproblemen en lichte
geheugenstoornissen . Met die eindproef sloot ze vorige zomer haar Bachelor in de
Ergotherapie aan de HUB af .
( zie boven : wat in de Streekkrant/Publipers stond )
Kookboek + website
Het resultaat van ‘Ontwerp van een aangepast kookboek als hulpmiddel voor
patiënten met afasie, apraxie, concentratieproblemen en lichte geheugenstoornissen
zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen koken’ kun je zien op www.houben-doucet.be
Voorbeelden : Algemene richtlijnen koken, Hoofdgerechten ( Vlees, vis, pasta ),
nagerechten, woordverklaringen, Verbruiksperiode van de groenten, … met
tekeningen, zoals hier :

Tekenen, of via foto’s ‘Schrijven met licht’, verhalen vertellen over uw eigen afasie of
door beelden ( zie boven ), als digitale iconen de personen met een afasie duidelijk
te maken, de weg te vinden is een deel van de zorgverleners .
Misschien goed dit boekje te schenken aan alle leden, want … KOKEN IS IN !
‘Met haar kookboek en website wil Jade de autonomie van zulke patiënten vergroten
. Ze zijn zo opgesteld dat de gebruiker zijn neurologisch problemen kan
compenseren en toch zo zelfstandig mogelijk kan koken’ en nu nog een notebook
kopen met internet .
Zonder een nieuw kookboek naar de winkels of naar de markt, maar met ‘ons pasjee
:
Ik heb afasie
Ik kan niet goed meer praten en
heb soms problemen met begrijpen .
Praat a.u.b. langzaam en wees
geduldig wanneer ik iets probeer te
zeggen .
Dank u .
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Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHBO

Deel 2 : VERSLIKKEN
Katleen Vandeput

Wat doe je als iemand zich verslikt?
1. Vraag de persoon eerst goed krachtig te hoesten of zijn keel te
schrapen.
2. Zeg hem nog eens na te slikken.
3. Indien dit echt niet helpt en de persoon ‘vast’ zit in zijn voedsel 
5x op de rug slaan (zie verder).
4. Indien dit niet helpt  5x buikstoten/Heimlich manoeuvre (zie
verder).
Verduidelijking stap 3: op de rug slaan
• Ga naast en een beetje achter het slachtoffer staan.
• Leg één hand op de borst en laat het slachtoffer naar voor buigen.
• Geef met de hiel van je vrije hand
maximaal 5 krachtige slagen op de rug,
tussen de schouderbladen, tot het
obstakel loslaat.
• Als dat niet lukt, geef dan 5 buikstoten
(zie verder).
Verduidelijking stap 4:
Buikstoten/Heimlich manoeuvre
• Laat het slachtoffer staan of op een
stoel zitten.
• Ga achter het slachtoffer staan, sla
beide armen om de buik van het
slachtoffer en bal één hand tot een vuist.
Buig het slachtoffer naar voor.
• Plaats de vuist halverwege tussen de navel en het begin van het
borstbeen. Pak de eigen vuist met de andere hand vast en druk krachtig
en snel de vuist in de buik en licht omhoog. De plotselinge
samendrukking van de buik zal de lucht uit de longen van het slachtoffer
drukken en zo de blokkade mogelijk uit de luchtpijp verwijderen. Herhaal
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deze handeling maximaal 5 keer tot het obstakel loslaat.
• Als dit niet helpt: herhaal 5x op de rug slaan en 5x buikstoten tot het
voorwerp loslaat.
• Opmerking: Indien het slachtoffer buiten bewustzijn is, wordt het
slachtoffer op de rug neergelegd, het hoofd zijdelings gedraaid en de
vuist van één hand op hetzelfde punt als hierboven genoemd is,
geplaatst. De hulpverlener drukt vervolgens krachtig en snel de hand in
de buik en omhoog in de richting van het borstbeen. Verwijder eventuele
objecten en slijm uit de mond van het slachtoffer.
Een instructiefilmpje (in het Engels) over hoe je het Heimlich manoeuvre moet
uitvoeren, vind je op volgende site :
http://www.youtube.com/watch?v=kJDpr05zmB4

Probeer dit nooit zomaar uit !
Het risico bestaat dat je enkele ribben breekt !
Bron
• Rode Kruis Vlaanderen (2007) – Help. Eerste hulp voor iedereen.
ISBN : 978-9-06891-010-0

__________________________________________________________

NIEUWS
Een selectie door Claire van Gorp
België keurt VN-verdrag goed
België heeft op 2 juli 2009 het VN-verdrag over de Rechten van
Personen met een Handicap goedgekeurd. Dit verdrag is heel belangrijk.
Het verdrag zegt dat personen met een handicap volwaardige mensen
met gelijke rechten zijn.
Er worden in ons land ook werkgroepen opgericht. Die werkgroepen
zullen nagaan of België het verdrag naleeft. In die werkgroepen zullen
personen met een handicap zitten, maar ook verenigingen die hen
vertegenwoordigen.
Het VN-verdrag is een bouwsteentje van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. Het verdrag zegt dat alle personen met een
handicap moeten genieten van alle basisrechten en vrijheden. Het
verdrag zegt dat er basisrechten gelden op vlak van :
-toegang tot gebouwen en diensten
-bescherming van kinderen met een handicap
-het recht op gezondheid en revalidatie
-discriminatie op het gebied van werk
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-recht op eigendom
-toegang tot financiële diensten
-recht op een aangepast levensniveau
-sociale bescherming
-recht op privéleven
-toegang tot medische gegevens
-recht op een waardige deelname aan het culturele leven
Bron : ALS-nieuwsbrief

Autoverzekering verplicht
Een bestuurder van een elektrische rolwagen, die niet vlugger rijdt dan 6
km per uur, hoort samen met de fietsers en voetgangers tot de zwakke
weggebruikers.
Sinds maart 2007 zijn elektrische rolwagens toegelaten op de openbare
weg. Als je echter een ongeluk krijgt, dan komt je familiale verzekering
niet meer tussen. Tot 15 km/uur zal de familiale verzekering wel nog
schadevergoeding betalen, maar je kan strafrechtelijk vervolgd worden.
Je hebt dus een autoverzekering, verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid, nodig. Dit wordt ook de groene kaart genoemd. Heb
je nog geen groene kaart ? Neem dan contact op met je
verzekeringsagent. En vergeet de groene kaart zeker niet als je vertrekt!
Een veilige rit gewenst !
Bron : thuiszorgkrant

Geld niet meer geblokkeerd na overlijden
Vanaf 31 augustus 2009 worden bankrekeningen na een sterfgeval niet
meer geblokkeerd.
Voor deze datum was het zo dat bij een overlijden alle bankrekeningen
van de overledene en zijn of haar (huwelijks) partner werden
geblokkeerd. Bij een plots overlijden konden sommige nabestaanden
weken lang zelfs geen boodschappen doen.
De nieuwe regeling bepaalt dat de langstlevende tot de helft van het
bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij kan afhalen, met een
maximum van 5.000 euro. Of de langstlevende zich aan die regel houdt,
wordt niet door de bankinstelling gecontroleerd. Dat is ook moeilijk
omdat steeds meer mensen bankrekeningen hebben bij verschillende
banken.
Maar diegene die meer dan het toegestane bedrag afhaalt, kan wel
gesanctioneerd worden. In de eerste plaats wordt de langstlevende dan
automatisch geacht de erfenis te hebben aanvaard, ook als die meer
schulden dan middelen of vastgoed omvat.
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In de tweede plaats vervalt de mogelijkheid om de erfenis ‘onder
voorbehoud van boedelbeschrijving’ te aanvaarden.
In de derde plaats kan het te veel opgenomen bedrag afgetrokken
worden van het deel van de erfenis dat de langstlevende wettelijk
toekomt : als de andere erfgenamen daarom vragen. Dit teveel
opgenomen bedrag wordt dan onder de andere erfgenamen verdeeld.
Contacteer uw notaris voor meer informatie
Bron : thuiszorgkrant

Occasionele arbeid
Deeltijdse arbeid moet aan veel regels voldoen. Zo moet iemand die
deeltijds werkt, minstens een derde van een voltijdse werkweek werken.
Er zijn echter enkele uitzonderingen mogelijk, zoals occasionele arbeid.
Voor meer informatie kunt u o.a. terecht bij uw vakbond of op volgend
mailadres : helpdesk @bol-budiv.be
Bron : Bol-Budiv
Pijnlijke besparingen voor gehandicapten teruggeschroefd
BRUSSEL – Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD§V)moet
noodgedwongen de geldkraan voor gehandicapten die hun huis of
wagen laten aanpassen terug opendraaien. Door een ‘crisismaatregel’
van de Vlaamse overheid wachten enkele honderden gehandicapten al
maandenlang op financiële steun om hun huis of wagen te laten
aanpassen. De nieuwe Vlaamse regering liet in juli alle kredieten
bevriezen om ‘de gevolgen van de crisis op de begroting te kunne
opvangen’. De dossiers werden nog altijd behandeld, maar niemand
kreeg nog een cent te zien.
Enkele honderden mensen lieten de dure aanpassingswerken aan hun
huis al uitvoeren, maar kregen nog geen cent terugbetaald.
‘Nochtans gaat het om levensnoodzakelijke dingen’, zegt Luc Dewilde
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. ‘Precies
daarom is wachten op geld heel moeilijk voor die mensen.’
Daarnaast dreigden ook problemen voor verschillende bouwaannemers
die werken uitvoerden bij gehandicapten thuis maar nog altijd met
onbetaalde facturen van de Vlaamse overheid zitten.
Vandeurzen stelt nu een budget van 5,2 miljoen euro ter beschikking.
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HYGIENE
SLAAPROBLEMEN ZIJN TE VERHELPEN
Ongeveer een derde van ons leven brengen we in bed door. Meestal
slapend, soms ook rusteloos, woelend en wakend. De uren lijken dan
eindeloos. Bovendien kunnen problemen en angsten de kop opsteken
en nemen ze soms enorme proporties aan. Ook pijn, zowel fysisch als
psychisch worden heviger. De gedachte dat je moet slapen om de
volgende dag te kunnen functioneren, wordt een obsessie.
“Toch zijn veel slaapproblemen te verhelpen”, zegt neurologe Ilse De
Volder van het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Hier komen mensen met slaapproblemen voor een uitgebreid
slaaponderzoek. Dit gebeurt na een consultatie, waarbij ook hun
medicatie zorgvuldig bestudeerd wordt. Slapeloosheid kan immers een
bijwerking zijn van een bepaald medicament. Nadien krijgen ze enkele
tips en opdrachten mee. Zo moeten ze nauwgezet noteren wanneer ze
slapen, wanneer ze wakker liggen, hoe slaperig ze zijn overdag. Met die
gegevens komen ze naar een tweede consultatie. Meestal kan het
probleem niet met enkele raadgevingen en aangepaste medicatie
opgelost worden. Daarom brengen de meeste mensen na de tweede
consultatie twee nachten door in het slaapcentrum. Een team,
bestaande uit een psychiater, een neuroloog, een neus-, keel- en
oorarts, een longspecialist en een kinesist, stelt de exacte diagnose van
het slaapprobleem. Daarna zoeken ze samen naar de aangepaste
behandeling.
Slaap-apneu
Snurken veroorzaakt niet alleen slaapproblemen bij de partner, maar ook
bij de snurker zelf. Vooral het obstructief slaapapneusyndroom kan
gevaarlijk zijn en moet behandeld worden. Een slaapapneu is de
stopzetting van de ademhaling tijdens de slaap. Dit gebeurt met
tussenpozen, gedurende een periode van 10 seconden of langer. De
hervatting van de ademhaling valt gewoonlijk samen met een heel kort
ontwaken of een verlichting van de slaap. Iedereen kan wel eens een
slaapapneu hebben, maar als er ten minste tien per uur zijn, wordt de
situatie zorgwekkend.Slaapapneus veroorzaken microontwaaktoestanden. De slaap wordt dan gefragmenteerd en men is
vaak overdag slaperig, men voelt zich slecht, heeft problemen, is
prikkelbaar en voelt zich niet lekker in zijn vel. Slaapapneus kunnen ook
wijzen op aandoeningen van hart- en bloedvaten. Daar tegenover staat
dat slaapapneu best te behandelen is.
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Slapen en pijn
Dokter De Volder : “Ongeveer 5% van de mensen die hier komen zijn
pijnpatiënten. Pijnpatiënten geraken vaak wel in slaap maar worden
tijdens de nacht terug wakker van de pijn en kunnen daardoor moeilijk
terug in slaap geraken. Veel pijnpatiënten liggen ook veel in bed, vooral
dan mensen die minder pijn voelen als ze gaan liggen. Op die manier
vallen ze tijdens de dag regelmatig in slaap, waardoor ze ’s nachts
minder slapen. Veel pijnpatiënten denken dat ze de pijn moeten
onderdrukken om in slaap te geraken. Maar pijnstillers kunnen de slaap
ook compromitteren. Zo zijn er bijvoorbeeld pijnstillers die cafeïne
bevatten. Als men deze dan combineert met koffie en thee kan dat
nefast zijn voor de nachtrust.
Andere medicamenten onderdrukken dan weer de ademhaling.
Relaxatie, autohypnose, mindfullness…kunnen heel nuttig zijn voor de
pijnpatiënten. Het is dan wel belangrijk dat men die technieken op een
rustig moment aanleert en ze overdag goed leert gebruiken. Slechts in
dat geval kunnen ze ook tijdens de nacht soelaas brengen, want het is
niet zo dat je van relaxatie alleen in slaap valt.”
Syndroom van rusteloze benen
“Veel mensen kunnen niet slapen door pijn in de benen. Zij hebben
alleen last wanneer ze naar bed gaan of voor de tv zitten. Als ze
rondwandelen verdwijnt de pijn. Dit kan een bijwerking zijn van
medicatie. Maar het kan ook een ziekte zijn die men het ‘rusteloze
benen syndroom’ noemt. Men moet dit zeker vermelden aan de huisarts
want het syndroom is met medicatie te verhelpen.
Ook krampen zijn dikwijls een moeilijk een hardnekkig probleem. Het
komt vaak voor bij mensen die plaspillen nemen, omdat ze daarmee
mineralen verliezen. Grootmoeders trucje om twee bananen of een kiwi
te eten voor het slapen gaan, is het proberen waard.”

Ingediend door Claire van Gorp
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OVERLIJDENSBERICHT
We melden met diepe droefheid het overlijden van

Maurice THIJSSEN
weduwnaar van Ida Van Offel

geboren te Hamont op 21 september 1926
overleden op 17 december 2009

Beste Hilde en Karel,
Jouw vader is 83 jaar geworden, dat is al wat maar jullie geven hem
nooit graag af.
Als er iets van afasie was, reed hij dikwijls mee met ons. Hij kon vertellen
van allerlei zaken, eigenlijk had hij een groot interesseveld.
Wij zijn naar de mis en naar de koffie geweest en in de mis hoorden we
dat hij elke dag de krant van binnen- en buiten las. Hij ging elke dag een
koffietje drinken en zondag ging hij naar zijn favoriete taveerne, hij
bestelde altijd een fles wijn. Hij was een levensgenieter.
Nochtans had hij in zijn leven had gewerkt, hij had als directeur zijn
verantwoordelijkheid opgenomen. Maar hij had vele tegenslagen te
verwerken. Heel veel operaties had hij gedaan. Maar hij gaf nooit op.
Altijd dacht hij positief.
Hilde, zijn dochter en Karel hebben altijd heel goed voor hem gezorgd.
We weten dat het nog moeilijke dagen voor jullie zijn maar wees
aandachtig dat jullie vader erg dankbaar voor alles wat jullie gedaan
hadden.
Ook we zullen hem missen bij onze afasie-bijeenkomsten.
Ria Bevers
Voorzitter van regio Antwerpen
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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
__________________________________________________________

DIERBAAR 1
Dierbaar kunnen niet alleen mensen zijn – zoals in een vorige ‘Wat zeg
je?’ : ons lid Anneke Coel en haar vader Louis, de 8-jarige Astén, maar
ook dieren honden, kanariepietjes, katten … - zoals bij Nummer 3 2009,
een paard - en ook voor mij is het … een huis .
Dat dierbaar huis, links naast ons huis en dat is begin 2000 afgebroken !
De nieuwe eigenaar wilt er een huis met garage van maken, het werd
afgebroken en het bleef liggen als een plan, maar nu is het een parking
geworden .
Hier staat het, gebouwd begin ’30 en zeventig jaar handel gedaan en
kinderen gemaakt, een huis waar gewoond werd en vele dorpelingen
dingen kochten in de winkelstraat van een kleine gemeente .
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Als ik daar voorbij kom, zie ik nog waar de berging lag ( 1 ), de
piepkleine keuken - daar wassen zij ‘hun eigen’ ook, hun piepkleine
badkamer is een waterketel en een pompbak ( 2 ), de eetkamer met
bureau ( 3 ), de glazen veranda met regenpomp ( 4 ), het stukje tuin ( 5 )
… waar toen ‘mijn achterneven en -nichten’ logeerden in de
schoolvakanties .
Die familie komt niet meer, ‘ons huis is afgebroken, al onze
herinneringen zijn kwijt met dat graf’ en het is zo, dat heeft mij nog altijd
pijn gedaan heeft, en gelukkig zijn wij ook verhuisd en kan ook in andere
straten lopen dan mijn geboortehuis én het huis daarnaast !
Hubert Mannaerts

DIERBAAR 2
Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie VZW was in september
2009 in Oost-Vlaanderen in Zele, een ‘centrum’ in de driehoek GentDendermonde-St.Niklaas !
Het was de jaarlijkse interregionale contactdag,
De Nationale Dag van de Vereniging Afasie
Na het slot fluisterde Maria uit Tildonk aan de organisators of zij de
plantjes mocht meenemen, die midden op de tafel stonden . De plantjes
hadden boven in de kruin prachtige bloemen . En ‘zij mocht’, maar
niemand anders mocht dat weten . Tot wij in Rotselaar van de treden
van de autobus kwamen, kreeg iedereen van haar een plantje .
Dit is voor ons een dierbaar souvenir van een prachtige dag van de
vereniging, maar … nu is zij bevroren !
We gaan haar proberen te reanimeren, en als het niet gaat : bedankt
toch lieve Maria!
In deze foto, zit er ook een dierbaar popje,
dat wij bijgehouden hebben !
Van Regio Maasland, met de
regioverantwoordelijke de Heer Pierre
Vranken ( verleden jaar te vroeg gestorven)
- en een medewerker Mevrouw Carola Van
de Wilt . Dat popje hebben wij zeven jaar
geleden gekregen én bijgehouden .
Dat popje heeft iemand van Oost-Limburg
zelfgemaakt met een gekarteld kaartje – dat
nù in een farde ligt - op haar rug :
‘Welkom ! Pierre en Carola’ . Dat hangt jaren onder de leeslamp . Er was
nog een regeltje bij aan de achterkant : een hele stap vooruit !
Hubert Mannaerts
35

DIERBAAR 3

Wij zijn Ria, Herman en Meld van regio Antwerpen.
Wij hebben zelf sinds lange tijd afasie.
Alle mensen met afasie zijn ons heel dierbaar !
Daarom bezoeken wij mensen met afasie die in een ziekenhuis
verblijven om een babbeltje te doen !
Regelmatig gaan we naar Hof ter Schelde om de drie weken. We
bezoeken verschillende patiënten. Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal
en zo geven we misschien moed aan andere patiënten.. Als er iemand
nood heeft aan een babbeltje of als één van de familieleden vragen
heeft, staan we altijd klaar om te helpen.
Vorige week hebben we naar “De Mick” geweest om daar wat afasiepatiënten en familieleden te helpen. De logopedisten gingen mee naar
de kamer om ons voor te stellen maar dan moesten we zelf uitleggen
wat we allemaal doen op onze vereniging.
Als iemand nood heeft aan een babbeltje, contacteer ons gerust. Mijn
telefoonnummer en mijn mailadres staan in “wat zeg je?”.

36

Wie maakt de mooiste groepsfoto tijdens
een regionale bijeenkomst ??
(dit kan zijn tijdens een uitstap of een gezellig
samenzijn….)

Probeer zoveel mogelijk personen bijeen te
krijgen voor de foto en stuur ze op naar de
redactie, de regio met de mooiste of gekste
foto krijgt een leuke verrassing bij een
volgende bijeenkomst !!

te sturen naar : jenny.sneyers@ skynet.be

37

EVENTJES LACHEN

30 jaar
Een mollige vrouw van vijftig heeft een bijna-doodervaring en hoort voor
ze ontwaakt de stem van God, die haar belooft dat ze nog 30 jaar zal
leven.
Ze probeert er het beste van te maken, gaat fitnessen, haalt een facelift,
laat een liposuctie doen, voelt zich ineens kiplekker in haar lijf en wordt
dan tijdens een fietstochtje neergebliksemd.
Als ze dood voor God verschijnt, vraagt ze :
‘Waarom bent u teruggekomen op uw belofte? Ik had nog 30 jaar.”
“Excuseer,” zegt God, “maar ik had je niet herkend.”
Drankje
Een man zit op café somber naar zijn drankje te staren. Een drinkebroer
probeert een grapje met hem en grijpt het glas en drinkt het zelf in één
keer op. De man begint nu te huilen. De drinkebroer verontschuldigt
zich en vraagt wat er schort. “Och, ik heb een rotdag gehad.
Vanochtend kom ik te laat op het werk en ik word ontslagen.
Ondertussen blijkt mijn auto gestolen. Ik neem een taxi naar huis en
vind mijn vrouw in bed met de tuinman. Ik kom naar de bar en iemand
heeft hier net mijn portefeuille gepikt. En nu kom jij nog mijn vergif
opdrinken ook !!”
Kwaak
Een kikker gaat naar een waarzegger en die onthult hem dat hij weldra
een mooi jong meisje zal ontmoeten, dat alles over hem zal willen weten.
“O, knap,” zegt de kikker, “en ontmoet ik haar op een feestje?”
“Neen. In een biologieles.”
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WOORDZOEKER

aardbei
abrikoos
ananas
appel
banaan

braambes
citroen
framboos
kers
kiwi

kriek
mandarijn
mango
nectarine
passievrucht

peer
perzik
pompelmoes
pruim
sinaasappel
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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 :
27/03/2010
29/05/2010

Bezoek Brandweerkazerne Antwerpen
Algemene ledenvergadering, Antwerpen

Regio Vlaams-Brabant :
13/03/2010
15/05/2010
29/05/2010

Contactnamiddag in T’Huis, Rotselaar
Contactnamiddag in T’Huis, Rotselaar
Algemene ledenvergadering, Antwerpen

Regio Limburg :
24/04/2010
05/06/2010
29/05/2010

Contactnamiddag
Contactnamiddag
Algemene ledenvergadering, Antwerpen

Regio Oost-Vlaanderen :
29/05/2010

Algemene ledenvergadering, Antwerpen

Regio West-Vlaanderen :
29/05/2010

Algemene ledenvergadering, Antwerpen

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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