Beste leden,
Vrijdag, 30 april hield de Lessius Hogeschool haar derde Afasiemeeting.
Na een korte, maar intense eindspurt namen meer dan vijftig leden van
onze vereniging deel aan deze studiedag. Weerom een succesvolle
deelname! Zowel tijdens de lunch als tijdens het dessert deelden onze
leden en hun partners in een aangename en ontspannen sfeer aan de
toekomstige logopedisten hun ervaringen mee. De studenten kregen, zo
hopen we toch, van onze ervaringsdeskundigen alleszins een beter
inzicht in de hele afasieproblematiek.
Opmerkelijk waren tijdens het intermezzo de twee gastsprekers van
onze vereniging. Meld Geysen schetste op zeer ontroerende wijze de
veranderingen in haar leven als persoon met afasie. Meld mag zeker als
een voorbeeld van durf bestempeld worden om zo maar voor een
honderd dertigtal toehoorders haar gevoelens en emoties bloot te
leggen. Marcel Kesteloot beschreef dan weer hoe je als partner met een
persoon met afasie omgaat en hoe dat meestal een hele omwenteling in
je relatie kan teweeg brengen. Ik hoop dat ik nog dikwijls op beiden
beroep kan doen en dat zij een voorbeeld worden voor anderen om ook
eens op de voorgrond te treden. Zowel aan Meld als aan Marcel een
gigantisch ‘dankjewel’ van iedereen voor jullie getuigenis.
Graag wil ik departementshoofd Kris Lambers danken voor de hartelijke
ontvangst en de vlekkeloze organisatie. Ook dank aan Lisbet Lenaers
voor al het ‘onzichtbare’ administratieve werk achter de schermen.
Tot slot ook een woord van dank voor de studenten; voor hun interesse
en hun volgehouden aandacht en voor een knappe muzikale omlijsting.
Zijn er daar buiten logopedisten in spé ook nog ‘bekende Vlamingen’ in
wording? Zo te horen wel!
Zo vlak voor de vakantie wil ik iedereen bedanken die zich dit werkjaar
opnieuw en belangeloos heeft ingezet voor onze vereniging. Dankzij
jullie inzet hebben jullie weer een steentje bijgedragen aan de realisatie
van onze belangrijkste taak: personen met afasie, hun familieleden en
vrienden bijeen brengen in een aangename sfeer zodat zij eens kunnen
ontsnappen aan de problemen van elke dag, aan de dagelijkse sleur.
Als voorzitter ben ik fier op al mijn medewerkers die de werking van de
vereniging mogelijk maken.
Ik wens iedereen een prettige en vooral een zomerwarme vakantie toe
die hopelijk niet de mist in gaat door een IJslandse aswolk uit een
vulkaan met een naam die voor personen zonder afasie soms ook al
moeilijk uit te spreken valt.
Niet vergeten! De regio Limburg verwelkomt ons voor de Nationale Dag
op zondag, 26 september 2010.
R. Vanbylen
Voorzitter
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CENTRALE AANGEZICHTSVERLAMMING (FACIALIS
PARESE)
Sophie Sambre en Dorien Mennes

De nervus facialis is de zevende craniale, hersenzenuw of de
aangezichtszenuw. Deze zenuw verzorgt onder andere de motoriek
(bewegingsmogelijkheden) van het gelaat. Daarnaast worden ook de
traansecretie (-uitscheiding), de smaak en het beschermmechanisme
van het oor gedelltelijk door de nervus facialis bestuurd. Uitval van deze
zenuw kan gedeeltelijk (we spreken dan van een parese) of volledig (we
spreken dan van paralyse) zijn.
Het meest opvallende symptoom is het uitvallen van de motoriek van het
gelaat. De mondhoek hangt en blijft bij lachen achter.
Oorzaken
Meestal wordt uitval van de aangezichtszenuw veroorzaakt door
aandoeningen van de zenuw in het gebied nadat hij zijn kern in de
hersenstam heeft verlaten. We spreken dan van een perifere
verlamming. Soms kan het ook een probleem zijn in het hersenstam-deel
van de zenuw. We spreken dan van een cerebrale verlamming. We gaan
verder met dit laatste.
De centrale verlamming is meestal het gevolg van een CVA
(attack/beroerte). Opvallend hierbij is dat de mondhoek kan hangen,
maar dat het oog altijd goed gesloten kan worden. Er is enkel
verlamming van het onderste gedeelte van het gezicht, aangzien het
bovenste deel (oog, voorhoofd) via twee kanten van zenuwen is
voorzien.
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Symptomen
Zoals hierboven vermeld staat de uitval van de gelaatsspieren meestal
op de voorgrond. In rust hangt de getroffen mondhoek af, is de plooi
tussen neus en wang (nasolabiaal plooi) verstreken. Tijdens tuiten van
de lippen, opblazen van de wang en optrekken van de lippen blijft de
aangedane zijde achter. Tijdens spreken en eten kunnen patiënten op de
wang bijten en uit de aangedane mondhoek kan drinken worden
gemorst. Zelden wordt er geklaagd over een zoute of metaalachtige
smaak.
Oefeningen
Je kunt verschillende oefeningen doen om de spieren van je aangezicht
te versterken. De logopediste geeft gerichte uitleg en aanwijzingen.
Enkele voorbeelden:
1. kaakoefeningen
a. mond sluiten, lippen zachtjes op elkaar, laat vervolgens de
onderkaak zakken zodat de lippen van elkaar komen. Mond
terug sluiten.
b. Kaak zachtjes open laten vallen, niet te ver zodat de lippen
elkaar blijven raken.
2. Wang- en lipoefeningen
a. Wangen vullen met lucht. Lippen op elkaar houden. De lucht
mag niet ontsnappen.
b. Wangen vullen met lucht en “spoelen met lucht”, links-rechts
en boven-onder.
c. Briesen of brommen: snelle vibrerende beweging met de
lippen.
d. Maak een tuitje met de lippen (alsof je iemand een zoen gaat
geven). Maak dit tuitje groter en kleiner.
e. Mond breed maken in de richting van de oren (lachen)
f. Afwisselend: tuitje maken en breed maken: oe-ie-oe-ie
g. Één mondhoek richting oor bewegen, daarna de andere
mondhoek.
3. tongoefeningen:
a. tong ver uitsteken
b. met de tong richting de neus wijzen
c. met de tong richting de kin wijzen
d. Afwisselend linker- en rechtermondhoek raken met de tong.
e. “tanden poetsen” met de tong, zowel de boventanden als de
ondertanden.
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VOORAANKONDIGING
AZ Maria Middelares & Postgraduaat NTSS Arteveldehogeschool stellen voor

Internationaal congres Neurogene Communicatiestoornissen
Donderdag 4 november 2010 - Campus Kantienberg - Gent

KEYNOTE SPEAKERS
The Comprehensive Aphasia Test : why a new test for aphasia ?
Prof. Dr. David HOWARD
Research Development Professor School of Education Communication and
Language Sciences (Newcastle University, England)

Errorless versus errorful learning in the treatment of aphasia
Dr. Karen SAGE
Senior Clinical Lecturer in Speech and Language Therapy The Neuroscience and
Aphasia Research Unit (NARU) (University of Manchester, UK)

LEZINGEN NAMIDDAG
Transcranial Magnetic Stimulation & language
Josep M Espadaler, MD, PhD
Director, Clinical Neurophysiology Department Hospital del Mar Associate
Professor, Medicine School Universidad Autonoma de Barcelona, Spain

Stamceltherapie & taalherstel: een stand van zaken
Dr. Elly HOL
Nederlands Instituut Neurowetenschappen (NIN) Amsterdam

Het vermijden van afasie: actilyse in de eerste uren na een CVA
Dr. Luc ALGOED
Neuroloog AZ Maria Middelares Gent, Docent NTSS

Diffusion Tension Imaging: Nieuwe beeldtechniek voor het visualiseren
van witte stof verbindingen in ons brein
Dr. Henry COLLE
Diensthoofd Neurochirurgie, AZ Sint Lucas Gent
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WORKSHOPS NAMIDDAG
FRONTOMIX: Werkboek executieve functiestoornissen
Frank PAEMELEIRE
Logopedist AZ MM Gent, Docent Arteveldehogeschool & Projectleider NTSS

Afasiefotoproject: Een sociale benadering van afasietherapie
Hilde AARTS
Afasiecentrum Zeeland ('t GORS, Goes), Logopraktijk Kapelle en Schore,
Postgraduaat NTSS

DEMENTIE 2010: Multidisciplinaire aanpak van beginnende dementie
Dr. Anna VAKAET, Neuroloog AZ MM Gent
Natasja WILLEMARCK, Logopediste AZ MM Gent
Anne-Sophie BEECKMAN, Logopediste AZ MM Gent

Facialis: Behandeling van een perifere aangezichtsverlamming
Liesbet DESMET
Logopediste AZ MM Gent, Docente Arteveldehogeschool & Docente NTSS

Meer informatie is begin juni te vinden op

www.neurocom.be
Met dank aan onze sponsors:
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VERSLAG CONTACTNAMIDDAG AFASIE
WEST-VLAANDEREN 20 FEBRUARI 2010
Op zaterdag 20 februari om 14 h stonden wij aan de parking van het
museum en het bijkomend fabriekje van “Mostaard Wostyn’ in Torhout.
Na dat iedereen er was, kwam de “patroon” op de parking en hij
begeleide ons naar achter, waar het fabriek zich bevindt.
De “patroon” gaf eerst een uitleg, hoe de mosterd
van het begin met zaadjes, azijn , water en zout
tot het einde van de procedé komt, in een bokaal
mosterd.

De mosterdzaden worden aangekocht door de ‘Patroon’, want het is heel
belangrijk dat de kwaliteit goed is.
De zaden worden in een silo gebracht waar de zaden worden
rondgeslingerd. Na een tijdje kan de mosterd beproefd worden.
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Daarna gaat de mosterd naar een volgende silo, waar de mosterd rijpt.

Na het rijpingsproces wordt de mosterd afgevuld.
Onze groep vond dit zeer leerrijk. Bekijk maar de volgende foto’s.
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Het mosterdmuseum.
Na het bezoek aan de
fabriek stond het museum
op het programma.
Daar krijgen wij een uitleg
hoe ze vroeger de
mosterd maakten. Dit was
hard werken omdat alles
met de hand moest
gemaakt worden.

We kregen een gedroogde plant te zien
en de verschillende processen van
zaad naar Wostyn mostaard.

We konden ook een hele
collectie van mosterdpotten en
servies bekijken.
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Na het heel goed luisteren hadden we wel dorst gekregen. Maar de
vrouw de huizes stond al klaar met een mosterdbier of likeur. Je
mochten proeven van de mostaard met kaas en ja zelfs van koekjes en
pralines met mostaardsmaak.

We vonden het zeer leerrijk en bedankten de ‘patroon’ hartelijk.
Natuurlijk moesten wij nog eens kunnen napraten en gingen nog eens
verder om iets te gaan drinken. We waren nog eens iets later thuis dan
vroeger. Het is omdat het altijd leuk is om elkaar te ontmoeten.

Voor verslag : Andy Fonteyne.
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
27 FEBRUARI 2010
Zoals gewoonlijk kwamen wij samen op een zaterdagmiddag, in het
Gentse woon- en zorgcentrum Sint-Jozef. Deze keer stond er een
presentatie over afasie op het programma.
De voorstelling werd ons aangeboden door de Vereniging Afasie zelf.
Logopediste Evi Gysbrechts kwam ons in eenvoudige bewoordingen
meer vertellen over afasie. Zij had deze presentatie gemaakt als
eindwerk, en ging ze voorstellen in alle regio’s. Evi, wij danken je bij
deze nogmaals voor de duidelijke, interessante uitleg!
Het was een zeer boeiende middag. We leerden veel bij, en wat we al
wisten werd nog eens opgefrist. Na de presentatie konden we vragen
stellen, en ervaringen uitwisselen. Uiteraard hebben we dit
gecombineerd met wat koffie en zelfgemaakte vlaaien (met dank aan
Helga en Alain!). We hebben elkaar die middag weer wat vooruit
kunnen helpen. En dat is uiteindelijk toch de bedoeling van onze
bijeenkomsten ☺.
Conclusie? Een gezellige, leerrijke, maar vooral fijne middag! Dat er nog
vele mogen volgen!
En omdat de vlaaien zo lekker waren, vinden jullie hieronder het recept!
Natuurlijk hebben we het recept gekozen van de Oost-Vlaamse vlaaien ;)
Wie wil, kan het vandaag nog uitproberen!
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Ingrediënten
 1 liter melk
 ± 125 gram
peperkoek
 ± 100 gram
speculaasjes
 3 eieren

 3 eetlepels bloem
 5 eetlepels
kandijsuiker
 2 eetlepels
kandijsiroop

 1 snuifje
nootmuskaat
 1koffielepel
kaneel

Hoe te maken?
1. zet je oven aan op 180°C (deze moet voorverwarmen)
2. breek de peperkoek in kleine stukjes
3. doe bij 75 cl melk in een pan
4. doe er de peperkoek, kandijsuiker en
speculaas bij
5. breng dit mengsel aan de kook
6. mix alles goed door elkaar, zodat het
oplost
7. giet de resterende melk in een maatbeker
8. doe er de bloem bij
9. roer de bloem los in de resterende melk
10. mix dit mengsel met de eieren
11. voeg de 2 melkmengsels samen
12. zet ze nog even op het vuur
13. meng er de kandijsiroop door
14. giet de bereiding in een vuurvaste schotel
15. zet de schotel 1 uur in de voorverwarmde oven
16. steek een breinaald in het gebak, en haal ze er weer uit
17. Is de breinaald droog, dan is de vlaai klaar!
Et voilà, een lekkere verse Oost-Vlaamse vlaai om met een kopje koffie
in de tuin van te smullen!
Hopelijk zien we jullie snel terug!
Vele groetjes van Evelien en Kristien
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BIJEENKOMST REGIO VLAAMS-BRABANT
Er waren 20 aanwezigen + gastspreekster Professor Vandenrijcke die bij
het vredegerecht is.
Spijtig genoeg waren Ubrt & Janneke er niet maar die werden netjes
verontschuldigd door Jean-Pierre. Ze moesten toevallig die dag naar
een overlegvergadering te Antwerpen.
Jean-Pierre heette Mevr. Vandenrijcke welkom en stelde haar voor.
Zij sprak over voorlopige bewindvoering door de bril van de
afasiepatiënten
Tot 18 jaar zijn de ouders aansprakelijk voor de goederen & geld. Vanaf
18 jaar beslissen de kinderen zelf over handelingsbekwaamheid. De
vrederechter kan dit niet beknotten.
Soms wordt er een onbekwaamheidsverklaring afgelegd bij de
vrederechter, d.w.z. onbruikbaarheid van gewone mensen. Dit is vooral
bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap.
De voorlopige bewindvoering is een wet van 18 juli 1991.
Eerst was dit voor geesteszieken maar dit werd weinig toegepast.
Voorlopig bewindvoering werd vooral toegepast voor dementerenden &
oudere personen die in een rusthuis verblijven.
Ook mensen met een psychische & fysieke handicap wordt dit ook
toegepast. Dit moet aangevraagd worden in zijn of haar verblijfplaats.
De aanvrager moet 2 formulieren aanvragen. Eén die de dokter moet
invullen en de ander de patiënt zelf. Dit moet dan aan de vrederechter
opgestuurd worden die het dossier grondig moet bestuderen. Zij moet
aandacht besteden aan alle elementen.
Iedereen die belang heeft voor de belangende personen kunnen dit
aanvragen. Daarvoor moeten ze een doktersattest hebben die de
diagnose voorstelt. Doch de dokter moet zich aan de privacy houden.
Voor de afasiepatiënten: als zij niet meer zelfzeker zijn kunnen ze dit zelf
aanvragen. Hiervoor moeten zij een verzoekschrift indienen bij de
vrederechter met alle wettelijke voorschriften.
Eerst moet de huisdokter aantonen dat de mensen met afasie niet meer
zelfzeker zijn. De mensen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat
maar dit moet niet.
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Voorlopige bewindvoering gaat over geld en goederen. De vrederechter
moet de gezondheidstoestand inkijken van de patiënten. Dit kan over
het hele of gedeeltelijke vermogen gaan.
Sinds 2003 is er een nieuwigheid i.v.m. voorlopige bewindvoering. Als
er binnen enkele jaren een ziekte zal zijn (bvb. Dementie) kunnen zij een
verklaring afleggen bij de vrederechter of bij de griffie dat zij niet meer
instaat zijn om hun geld en/of goederen te beheren.
Ook een klerk van de notaris kan dit aanvragen voor mensen die na
enkele jaren ziek zullen zijn.
Dit moet dan opgestuurd worden naar het centraal register dat alles
noteert.
Als er iemand sterft qua voorlopige bewindvoering, moet er iemand
aangesteld worden en meestal zijn dit dan familieleden.
Wat is de opdracht van voorlopige bewindvoering?
Bevoegdheden
Eerst moet hij of zij het vonnis nakijken om te zien wat hij of zij moet
doen
• Machtiging handelen
• Rekeningen betalen
• Eventueel huis openbaar verkopen – niet onderhands
Wat kan de beschermende persoon nog doen:
• Een testament aanleggen: dit moet bij de vrederechter gebeuren
dat hij/zij wilsgeschikt is
• Idem voor een schenking moet dit via de vrederechter gebeuren
Als er een familielid voorlopig bewindvoerder is moet die normaal alles
gratis doen. Enkel de verplaatsingsonkosten voor de beschermende
persoon kan zij aftrekken.
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Als het een professioneel iemand is:
• 3 % van zijn inkomsten
• Administratiekosten
• Uitzonderlijke prestaties
Mogen zij aftrekken van het inkomen van de beschermende persoon.
Ook moeten de bewindvoerders jaarlijks een verslag indienen bij de
vrederechter en een kopie opzenden naar de beschermende persoon.
Echter, als hij/zij zijn job niet doet, moet de beschermende persoon een
brief schrijven naar de vrederechter om iemand anders aan te stellen.
Ook een belanghebbende van de patiënt kan een brief schrijven naar de
vrederechter.
Toen konden er vragen gesteld worden en één iemand had een
opmerking dat een vrederechter heel graag drinkt want dat zij al
verscheidene brieven heeft geschreven naar de vrederechter voor een
andere bewindvoerder maar telkens kregen zij geen antwoord.
Er waren 20 aanwezige mensen die heel aandachtig hebben geluisterd.
Na de voordracht was er nog heerlijke taart, rijsttaart, flantaart &
kriekentaart. Iedereen was heel stil tijdens het eten van de taart.
Philip De Smet
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MET AFASIE REGIO ANTWERPEN
BIJ DE BRANDWEER
Op zaterdag 27 maart gingen we met Afasie Regio Antwerpen de nieuwe
brandweerkazerne bezoeken aan de Noorderlaan te Antwerpen. Dit
bezoek was in samenwerking met de mensen uit Gent. We kwamen om
12h bijeen in de refter van de kazerne op de 2e verdieping.
Onze voorzitster Ria verwelkomde ons. Ze verwees nog naar de
Afasiemeeting op 30 april in de Lessiushogeschool te Antwerpen. De
mensen die geinteresseerd zijn konden nog inschrijven. De tafels
stonden al klaar want er was een maaltijd voorzien. We kregen eerst
tomatensoep zonder ballekens. Er werd regelmatig gevraagd of we nog
moesten hebben. Daarna kwamen de frikadellen met kriekskes en
brood. We zijn daar zeker niet met honger van tafel gegaan. Dat was al
een lekker begin van het bezoek. Na het eten Dan begon rond 13h30 de
rondleiding. We werden in drie groepen verdeeld. We volgden onze gids
naar beneden en begonnen in de garage waar de interventiewagens
klaar staan om uit te rijden. Behalve de ladderwagens zijn er altijd de
materiaalwagens die mee uitrijden. In deze wagen zit al het materiaal,
een voorraad water, brandslangen van verschillende afetingen en lengte.
Van alle soorten bijlen, tangen, pompen, hamers, al wat er nodig is, niet
alleen voor een brand maar ook bv. bij verkeersongevallen om mensen
uit de voertuigen te bevrijden. Als hun watertank leeg is moeten ze water
uit de omgeving kunnen halen./ Elke wagen heeft aan boord ook een
boek waarin per straat alle aansluitingen vermeld staan. Soms moet er
water opgepomt worden uit vijvers of rivieren. Voor een benzinebrand of
een oliebrand kan geen water gebruikt worden. Dan spuit men een
schuimlaag over de brandhaard. Hiervoor wordt een stuk zeep in de
brandslang gestoken. Elk van de manschappen heeft zijn eigen taak bij
het blussen. De chauffer blijft bij de wagen om de werking van alle
systemen te controleren, het waterpeil in het oog te houden. Er is ook
een technische ploeg van vier man. Voor branden en ongevallen in de
haven en aan waterlopen is er ook een duikersploeg ter beschikking met
hun eigen wagens. Er is ook een wagen van de adembescherming.
Mensen kunnen door de rook bevangen raken, ook de pompiers zelf.
Even was er een alarm. De mannen kwamen aangelopen, de wagen
werd gestart, de poort ging open tot het bericht kwam dat het vals alarm
was. Zo hadden we toch even wat sensatie!
In de tweede garage kwamen we bij de brandweerboot.Die is nog niet
lang in gebruik. Voor het gebruik ervan worden nog altijd lessen
gegeven. Er staan ook reservewagens die gebruikt worden bij de
opleiding van recruten. Verder nog een kraanwagen watertankwagen
enz.
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De derde loods is de containerloods met groot materiaal, pompen,
waterkanon, schuimspuiten en een voorrad brandslangen. Als de
wagens terugkomen na een opdracht moet al het materiaal terug proper
gemaakt worden. De brandslangen worden in speciale wasmachines
proper gemaakt, gedroogd en tegelijk nagekeken. Dit gebeurt allemaal
automatisch. De zeep en een spons wordt er met hoge druk
doorgejaagd, daarna gespoeld, gedroogd en getest. We zagen buiten
ook nog de oefentoren. Hier wordt ook geoefend met de ladderwagen
voor branden en evacuaties in hoge gebouwen.
Via de magazijnen waar nog voorraden liggen gingen we dan terug naar
boven. Hier zijn nog de meldkamer, rustplaatsen, ontspanningsruimten
en sportveldjes op de terrassen.
Ons bezoek eindigde dan in de refter waar de tafels weer gedekt
stonden. We konden bij een tas koffie of thee nog napraten over dit
boeiend bezoek. Ria had ook nog lekkere cake gebakken. Dat ging er
allemaal goed in. Zo kunnen we weer uitkijken naar de volgende
bijeenkomst.
Roger
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VERSLAG VAN BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN
QUIZ

Borsbeek 15 mei : een quiz met ja- en neevragen

Het was goed weer, de zon schijnt volop maar er was toch veel volk,
ongeveer een dertigtal.
Sommige had ik gezien op de meeting van afasie op de Lessiusschool.
De logopedisten konden allerlei vragen stellen aan zowel afasiepatiënten als familieleden. Meld Geysen, een van de afasie-patiënte,
moest vertellen door de micro wat afasie was en hoe ze dat ervaren had.
Daarna kwam een familielid aan de beurt. Ik denk dat zowel de afasiepatiënten, de familieleden en logopedisten er heel wat hebben van
geleerd . Het was een geslaagd dag.
Maar nu genoeg , 15 mei hebben we een quiz gedaan. Patrick
Vanderschueren, de echtgenote van Karin, een afasie-patiënte, had een
15-tal vragen opgemaakt. Evi Gysbrechts, stelde de vragen en we
moesten alleen maar ja of nee invullen op een blad. Het was erg plezant,
er waren echte gokvragen bij. Daarna moesten we de bladeren afgeven
en Evi verbeterde dat. De tweede plaats was iemand die voor de eerste
keer er bij was, Helena, die had 13 op 15. De eerste plaats was voor
Meld, 14 op 15.
Patrick had thuis pannenkoekendeeg gemaakt, en was volop samen met
Eddy, de man van mij,op een plaat de pannenkoeken gebakken. Het
waren heerlijke pannenkoeken. Bedankt voor alles.
Het was weer een geslaagde dag.
Ria Bevers
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Getuigenis van Marcel Kesteloot tijdens de Afasiemeeting van de
Lessius Hogeschool. Marcel is de echtgenoot van Ginette, persoon met
afasie.

LEVEN MET EEN AFASIEPATIENT
Het is zes jaar geleden dat mijn vrouw geconfronteerd werd met
een beroerte. Op zaterdag zes september 2003 werd ik wakker , ik
ben een lichte slaper. Mijn vrouw probeerde haar hoofd op te tillen
terwijl ze iets stamelde, dat voor mij onverstaanbaar was. Ik ben
onmiddellijk opgestaan om te zien wat er gaande was.
Denkend dat ze een nare droom had toen ik voor haar stond, wilde ze
mij snikkend iets duidelijk maken, ze weende. Wij zijn samen naar
beneden gegaan. Ik moest haar wel ondersteunen, want ze had moeite
met haar evenwicht. Onmiddellijk heb ik de dokter van dienst opgebeld,
intussen stamelde mijn vrouw 100…100… terwijl ze met haar hand
duidelijk wilde maken om de dienst 100 op te roepen.
Intussen is mijn dochter die ik ook had opgebeld toegesneld. Na het
onderzoek van de dokter moest mijn vrouw naar het toilet waarbij mijn
dochter haar ondersteunde en hielp. Terwijl ik de dokter uitliet hoorde ik
mijn dochter om hulp vragen. Mijn vrouw kon niet meer op eigen kracht
op haar benen staan.
Mijn schoonzoon en ik hebben haar op een stoel naar hun auto
gedragen en naar de spoed gebracht. Intussen waren er al 45 minuten
verstreken, wij wisten intussen al dat het om een beroerte ging. Wij
hebben 2 uur en een half in de gang van de spoed staan wachten op
wat nieuws van de dokter.
Eindelijk kwam er een dokter bij ons die ons vroeg wanneer dit alles was
voorgevallen. Wanneer hij had vernomen op welke tijd, keek hij op zijn
uurwerk en zei tegen mij dat ik blij mocht zijn dat ik er zo vroeg bij was
en dat alles terug zou komen.
Maar dat is niet waar. De dokters mogen geen valse hoop geven. Ze
heeft weer moeten leren praten zoals een klein kind, beetje bij beetje
heeft ze terug leren lopen. 2 jaar lang heeft ze thuis logopedie gekregen
en ook kinesitherapie, wat ze nu nog krijgt.
Mijn vrouw is kranig. Ze heeft het er al bij al goed vanaf gebracht. Ze
heeft ook 2 ingrepen moeten ondergaan aan haar hals een maand na
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de eerste opname in het ziekenhuis en dan nog een maand later nog
eens (Carotis)
In het begin van deze aandoening is het zeer moeilijk om er mee om te
gaan want alles moet opnieuw aangeleerd worden aan de patiënt. Ik
spreek hier in mijn geval over mijn vrouw. Tijdens de opname in het
ziekenhuis kreeg mijn vrouw de eerste logopedie lessen,en ik weet nog
dat ze het niet leuk vond .Zij vond het zeer vermoeiend. Na een half
uurtje was ze blij dat ze er vanaf was. Dit moet zeer frustrerend zijn voor
deze mensen.
Ik weet nog dat wij op een mooie zomerdag zaten te genieten van de
zon aan onze voordeur,wanneer de kinderen van school kwamen met
hun eerste schrijfboekje. De tranen sprongen haar in de ogen bij dit
tafereel zeggende ik moet nu terug leren zoals deze kinderen vanaf het
begin.
Wij zijn nu zes jaar verder en ze heeft intussen reeds twee jaar
logopedie ondergaan. Het spreken gaat bij haar redelijk: de ene dag
al wat beter dan de andere. Het weer of het gemoed, dit alles
speelt een rol bij haar. Haar karakter is ook wat veranderd, bv.
als zij het soms eens moeilijk heeft met een bepaald woord. Als ik
dan wil helpen kan ze soms uit haar krammen schieten. Dan zegt
ze laat mij maar begaan anders leer ik niet bij. Maar soms
reageert zij hysterisch, en dat is normaal, dit komt gewoon uit
onmacht en frustratie dat zij er niet uit geraakt. In het begin als je
dat als partner de eerste maal meemaakt schrik je er wel
behoorlijk van.
Wat er ook veranderd is bij haar, is dat sinds zij die beroerte heeft
gekregen zij niet meer rookt. Sindsdien is ze volledig gestopt, waar
ze wel blij om is. Waar ze het ook moeilijk mee heeft is als wij
eens uit gaan we met niet teveel mensen mogen zijn. We hebben
eens meegemaakt dat we met vier koppels bij een etentje waren en
mijn vrouw niet aan bod kwam tijdens de gesprekken. Nochtans
waren het allemaal vrienden en kennissen. De mensen doen dit
onbewust, ze beseffen niet wat die mensen met afasie meemaken.
Die mensen zijn niet achterlijk en voelen zich gauw uitgesloten.
Daarom gaan we voortaan nog met een of hoogstens twee
koppels weg.
Vroeger was mijn vrouw een huismus, maar nu moet ze minstens
een dag in de week er eens tussenuit. Daarom hebben wij niet
lang gewacht om lid te worden van de Vereniging Afasie. Ik ben
zelf navraag gaan doen in het ziekenhuis, omdat mijn vrouw graag
iets wilde doen voor die mensen met afasie.
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Afasie: Een naam waar we totaal niets van afwisten hebben wij zo
leren kennen, en zodoende aan den lijve ondervonden wat het is
en betekent. Wij raden het iedereen aan om mensen die jammer
genoeg in deze situatie komen ook kennis te laten nemen van
onze vereniging. Er zijn vijf regio’s in Vlaanderen , waar men
terecht kan, namelijk West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant ,
Antwerpen en Limburg .
Dit is ook een punt dat is weg gelegd voor de toekomstige
logopedisten als die later in de praktijk komen te staan. Dit is ook
onze taak als vereniging om meer bekendheid via ziekenhuizen te
promoten, om zo via de vereniging in contact te komen met
mensen met afasie.
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IS NAMEN ONTHOUDEN MOEILIJK?
EEN FOTO-FRAME BIEDT HULP
We hebben bj de redactie volgen bericht gekregen:
Mijn naam is Lucien Rummens. In woon in Nederland.
Ik heb afasie , zo’n 5 jaar terug gekregen.
Toen kon ik amper schrijven, horen, begrijpen, lezen, en nog meer
ellende.
Maar, van af het begin tot nu, is het leven een stuk beter.
Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Maar het gaat .
Ik help nu mensen die hersenschade hebben gekregen.
Om hem weer een klein stukje hun leven terug te krijgen.
Ook voor die mensen zal er een grote weg te gaan.
IK gebruik nu een foto-frame als ik keer op keer de namen kwijt bent
of als ik dingen vergeet.
Wellicht iets voor meer mensen met Afasie.
Ik hoop dat U ernaar kijkt.
En het overbrengt.
http://www.youtube.com/watch?v=K8yQn-hgI30
of YouTube : afasie foto
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Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHBO

Deel 3 : TEKENBETEN
Katleen Vandeput
Wat is een teek?
Een teek is een klein, bruin-zwart spinachtig insect.
Teken leven vooral in struiken en hoog gras.
Ze houden van een vochtige omgeving, en zijn vooral actief van maart
tot oktober.
Ze kruipen of klimmen op passerende mensen en dieren en bijten zich
vast in de huid.
Door het opzuigen van bloed zwelt de teek langzaam op tot een bruinzwart bolletje (ongeveer een centimeter groot). Na enige tijd (dagen) laat
de teek vanzelf los.

Tekenbeten
Een tekenbeet kan overal op het lichaam voorkomen, vooral op warme
vochtige plekken zoals de oksels, de liezen, de knieholtes en de
bilspleet.
Sommige teken zijn besmet met bacteriën. Ze kunnen dan ziekten
overdragen, zoals de ziekte van Lyme.
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Wat zijn de verschijnselen?
Tekenbeten zijn vaak pijnloos waardoor u ze niet opmerkt.
Vaak ontstaat op de plaats van de tekenbeet en kort erna een rood
vlekje.
Het vlekje wordt meestal niet groter dan een centimeter of twee en
verdwijnt binnen twee weken.
Hoe verwijdert u een teek?
U kunt het best met een spitse pincet (of een speciale tekenpincet) de
teek zo dicht mogelijk op uw huid vastpakken. Trek de teek voorzichtig
uit de huid.
Als het snuitje van de teek hierbij afbreekt en in de huid achterblijft is dat
niet erg. Het resterende stukje komt er vanzelf weer uit.
U mag de teek niet met alcohol, olie, nagellak of andere middelen
bewerken of verdoven.
Maak na het verwijderen van de teek het wondje schoon met alcohol
(70%) of joodpovidon oplossing. Heeft u dat niet, was het dan goed
schoon met water en zeep. Noteer de datum van de tekenbeet in uw
agenda. Schrijf ook op waar de teek zich vastgebeten heeft (welke plek
van uw lichaam).

Adviezen
Zorg dat u na verblijf in de natuur (hoog gras, struikgewas, bos of
duingebied) aan het einde van de dag de huid zorgvuldig controleert (of
laat controleren) en eventuele teken direct verwijdert.
Controleer uw hele lichaam, vooral op warme vochtige plekken zoals de
oksels, de liezen, de knieholtes, de bilspleet, en vooral bij kinderen ook
op het hoofd, achter de haargrens en achter de oren.
Vindt u een teek, verwijder hem direct. Hoe eerder u de teek verwijdert
des de kleiner is de kans op besmetting. Verwijder de teek in ieder geval
binnen 24 uur
U kunt de kans op tekenbeten verminderen door hoog gras en struiken
te vermijden en in de natuur op wandelpaden te blijven.
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Goed sluitende kleding (met lange mouwen en broekspijpen in de
sokken) kan enige bescherming geven.
Gaat u op pad in een omgeving waar veel teken vóórkomen, dan kunt u
zich extra tegen tekenbeten beschermen door uw huid in te smeren met
een insectenwerend middel waar DEET in zit. Dit is te koop bij drogisten
en apotheken.
Wanneer contact opnemen met een dokter?
Het is belangrijk dat u contact opneemt, als u vanaf enkele dagen tot
ongeveer drie maanden na de tekenbeet een van de volgende
verschijnselen krijgt:
•
•
•
•
•

een rode of blauwrode vlek op de huid die langzaam
groter wordt;
een rode of blauwrode vlek samen met griepachtige
klachten zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn;
als u dubbel gaat zien of een scheef aangezicht krijgt;
als u in uw arm of been pijn of tintelingen krijgt of weinig
kracht meer heeft;
als u gewrichtsklachten krijgt (als een of meer
gewrichten dik en pijnlijk worden) meestal aan uw
armen of benen.

Deze verschijnselen kunnen op de ziekte van Lyme wijzen. Als de
klachten wijzen op de ziekte van Lyme dan krijgt u antibiotica.
Bronnen
• Rode Kruis Vlaanderen (2007) – Help. Eerste hulp voor iedereen.
ISBN : 978-9-06891-010-0
• http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGpatienten
brieven/NHGpatientenbrief/PBS4a.htm
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VALPREVENTIE
Katleen Vandeput
Valpreventie betekent het voorkomen van vallen en daardoor het
voorkomen van botbreuken en allerhande complicaties.
Voornamelijk oudere mensen en mensen die een motorische uitval
vertonen (bv. verlamming) vallen vaker.
Door een aantal preventieve maatregelen kan de kans op vallen flink
verkleind worden.
Factoren die van belang zijn bij het ontstaan van een verhoogd
valrisico :
Fysiologische factoren:
•
•
•
•
•

de spiermassa neemt af
de botmassa neemt af
het reactievermogen neemt af
de flexibiliteit neemt af
de balans neemt af

Externe factoren:
•
•
•
•
•

inadequate verlichting
gladde vloeren
losliggende kleedjes
losliggende draden
trappen

Interne factoren:
•
•
•
•

parkinsonisme
verminderde cognitie
duizeligheid
hartritmestoornis

Dit kan u zelf thuis opvolgen om het valrisico te verkleinen:
Huiskamer:
•

•

de meubelen mogen niet te dicht op elkaar staan, zodat er
voldoende loopruimte is en zodat men zich niet steeds stoot of
struikelt
alle meubels moeten goed stabiel zijn
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•
•
•
•

de luie stoelen mogen niet te diep zijn zodat opstaan weinig moeite
kost
er mogen geen losse kleden op de grond liggen zodat men erover
kan struikelen of uitglijden
de telefoon moet op een makkelijk bereikbare plaats staan
op de grond mogen geen losse snoeren liggen waarover men kan
struikelen

Keuken:
•
•
•

de vaak gebruikte spullen moet op grijphoogte staan
de spullen in de provisiekast of kelder moeten zonder rekken of
bukken te pakken zijn
de keukenkastjes moeten goed sluiten, zodat men er zich niet aan
stoot

Slaapkamer:
•
•
•

het bed moet voldoende hoog zijn zodat opstaan geen problemen
geeft
er mogen geen losse kleedjes zijn waarover men kan struikelen of
uitglijden
er moet een lichtknopje bij het bed zijn zodat opstaan in het donker
niet nodig is

Badkamer en toilet:
•
•
•
•
•
•

er moet voldoende ruimte zijn om te wenden en keren
er moeten handgrepen aangebracht zijn als dit nodig is
er moeten veiligheidsmaatregelen genomen zijn zodat uitglijden
onder de douche of in het bad niet mogelijk is
de matjes moeten voorzien zijn van een antisliplaag
de deur moet vanaf de buitenkant te ontgrendelen zijn
alle verbindingen moeten vastzitten, lampen moeten met een
schakelaar bediend worden

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar maak dat hoekje zo klein
mogelijk!
Bronnen :
Gesprekken met kinesitherapeuten en ergotherapeuten
Nieuwsbrief kinesitherapeuten
www.mens-en-gezondheid.infonu.nl
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AFASIECENTRA: REEDS POPULAIR IN NEDERLAND,
OOIT MOGELIJK IN BELGIË?
Dorien Mennes
Mensen die geconfronteerd worden met afasie komen eerst terecht in
een acuut ziekenhuis, gaan later verder revalideren om daarna vaak aan
huis of ambulant verder therapie te krijgen. Het is zeer belangrijk dat
deze personen gedurende de eerste maanden van hun revalidatie de
juiste begeleiding en informatie krijgen. Maar ook nadien, wanneer ze
terug in de maatschappij moeten functioneren, hebben ze vaak nood aan
de juiste hulp. In Vlaanderen worden therapieën echter na enkele jaren
stopgezet omdat men dan geen recht meer heeft op terugbetaling. Maar
wil dit automatisch ook zeggen dat de patiënt ‘uitgerevalideerd’ is? Dat
hij/zij geen nood meer heeft aan nazorg?
Om op deze vraag een antwoord te bieden werden in Nederland
‘afasiecentra’ opgericht . Hieronder volgt een vergelijking van de nazorg
in Vlaanderen en in Nederland en een korte schets van wat die
afasiecentra precies zijn.
Vergelijking nazorg in Vlaanderen <-> Nederland
De nazorg voor afasiepatiënten in België bestaat uit het volgen van
ambulante logopedische therapie of therapie bij zelfstandige
logopedisten. Daarnaast kunnen patiënten zich aansluiten bij de
vereniging afasie, die sinds 1980 bestaat. We merken echter dat veel
mensen geen weet hebben van het bestaan ervan of niet de stap durven
zetten zich erbij aan te sluiten.
In Nederlands is de nazorg een stuk meer uitgebreid. Ze hebben, net als
de Vlamingen, een vereniging afasie, maar deze organiseert op
regelmatigere basis activiteiten en ze maken meer reclame rond afasie,
om het begrip meer gekendheid te geven. Zo maakten ze enkele jaren
geleden een reclamespot voor op de radio waarin kort ‘afasie’ werd
toegelicht. Daarnaast maakten ze vele posters en flyers om ‘afasie’ in de
verf te zetten.
Naast de vereniging afasie Nederland, bestaan er in ook
‘activiteitencentra’. Deze bieden een zinvolle dagbesteding aan mensen
met NAH die (tijdelijk) hun werk niet kunnen hervatten.
Ten slotte richtten ze in 1998 een eerste ‘afasiecentrum’ op, waarna nog
vele anderen volgden. Deze worden hieronder kort toegelicht.
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Afasiecentra
Het eerste afasiecentrum werd in 1998 in Rotterdam opgericht door de
Verenging Afasie Nederland. Momenteel zijn er reeds 13 centra en nog 3
in opmaak. Het doel van de vereniging is om er in elke Nederlandse
provincie minstens één te hebben.
In een afasiecentrum kan een afasiepatiënt of diens
partner/mantelzorger zich komen aanmelden met een specifieke
hulpvraag. Deze kan gaan over beter leren communiceren tot het leren
uitoefenen van een nieuwe hobby.
Deze hulpvraag wordt door professionelen bekeken. Enkel wanneer
deze realistisch genoeg is en kan gerealiseerd worden door het centrum,
wordt therapie opgestart.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat de doelstellingen telkens in overleg
met de patiënt worden opgesteld. De patiënt krijgt hierin een zeer actieve
rol toebedeeld.
De zorg geboden in een afasiecentrum kan in drie soorten worden
onderverdeeld:
AWBZ-zorg
AWBZ staat voor ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’. Deze
verzekering dekt kosten die niet onder een gewone zorgverzekering
vallen. Enkel patiënten met een ‘indicatiebesluit’ hebben hier recht op.
Wanneer de patiënt zich aanmeldt, wordt zijn hulpvraag bekeken, alsook
de mogelijk behandelmethoden. Deze indicaties tot behandeling worden
voorgelegd aan de verzekering. Deze formuleren een indicatiebesluit
waarin staat op welke vormen van therapie die specifieke patiënt recht
heeft. Mensen met recht op deze AWBZ-zorg kunnen behandeld of
begeleid worden. Behandeling houdt in dat er gewerkt wordt op het
herstellen of voorkomen van verergering van gedrags- en/psychische
problemen en op het leren omgaan met een beperking. Begeleiding
daarentegen houdt in dat er gewerkt word aan integratie in de
maatschappij.
Een patiënt heeft maximaal recht op 9 dagdelen begeleiding per week.
Dit is afhankelijk van het indicatiebesluit.
Welzijnsactiviteiten
Dit zijn activiteiten in groep en kunnen gaan van informatiebijeenkomsten
tot ontspannende creatieve bijeenkomsten. Dit voor zowel patiënten als
omgeving.
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Alle patiënten kunnen hieraan deelnemen, ook deze die geen recht
hebben op AWBZ-zorg, indien zij de bijeenkomsten zelf bekostigen.
Poliklinische afasietherapie
De therapie wordt voorgeschreven door een arts en de financiële
tegemoetkoming moet aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar van
de patiënt.
Er wordt in afasiecentra veel aandacht besteed aan groepstherapie.
Deze bevorderen zowel de communicatie, het resocialiseren als het
leren van andere afasiepatiënten. Verder worden er in de centra
regelmatig vrijwilligers ingeschakeld om activiteiten te begeleiden. Dit
verlaagt voor een patiënt dikwijls de drempel tot spreken, omdat er geen
‘therapeut-patiënt-relatie’ meer is, wat een grote stressfactor wegneemt.
Besluit: Afasiecentra in Vlaanderen?
We kunnen gerust stellen dat onze Noorderburen op vlak van nazorg wat
betreft afasietherapie verder staan dan wij. Het ontstaan van tientallen
afasiecentra de voorbije tien jaar bevestigt dit. Patiënten en familie
kunnen tot jaren na het ontstaan van de afasie beroep doen op de
centra. De aangeboden therapieën zijn ideaal om verder te zetten na
intensieve individuele logopedische therapie. Ze dragen bij tot het reintegreren in de maatschappij en aan het loskomen uit een mogelijks
sociaal isolement.
Misschien kan het op lange termijn een doelstelling zijn voor de
vereniging afasie Vlaanderen? Het opstellen van een afasiecentrum in
Vlaanderen!
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HYGIENE
TIPS VOOR EEN GOEDE SLAAPHYGIËNE, DEEL 2
De meeste slaapproblemen kan men oplossen door een goede
slaaphygiëne aan te leren. Via tips en raadgevingen probeert men zo
een vicieuze cirkel te doorbreken.
De 20-minuten regel
Als je 20 minuten klaarwakker ligt, blijf dan niet liggen, maar sta even op
en doe iets in een andere kamer. Begin niet te werken, maar doe een
rustige activiteit : wat tv kijken, een ontspannend boek lezen, een
eenvoudig kruiswoordraadsel oplossen, iets drinken. De bedoeling
hiervan is om af te leren continu je best te doen om in slaap te vallen.
Doorbreek het zwart/wit denken
Met ‘niet geslapen’ bedoelt men vaak ‘slecht geslapen’. Enkele nachten
‘slecht slapen’ kan ook geen kwaad. Meestal slaap je dan de volgende
nachten wel beter. Probeer ook foute gedachten te doorbreken zoals ‘ik
moet acht uren slapen’ of ‘mijn partner is wel uitgerust dus moet ik ook
zoveel uren slapen’ of ‘ik ben moe dus heb ik slecht geslapen’.
Respecteer je ritme
Als je slecht hebt geslapen, ga de volgende avond dan niet extreem
vroeg slapen. Ieder mens heeft zijn ritme waaraan hij zich het beste
houdt. Als je heel moe bent en je gaat vroeger slapen, dan val je
misschien onmiddellijk in slaap, maar word je ’s nachts wakker en begin
je te woelen. Meestal val je dan tegen de ochtend in slaap en sta je
opnieuw op met het gevoel dat je slecht hebt geslapen.
Niet teveel variatie
Varieer niet te veel in het uur van naar bed gaan, maar zeker ook niet in
het uur van opstaan. Het is niet goed om ’s ochtends lang in bed te
blijven. Mensen denken soms dat ze zeker zeven tot acht uur slaap
nodig hebben en blijven dan liggen. Een foute redenering, men kan
beter op het gewone uur opstaan en de slaperigheid en de moeheid erbij
nemen.
Middagdutje
Doe eventueel een dutje in de namiddag, maar nooit op andere
momenten van de dag. De slaap moet gespreid worden over twee
etmalen: de eerste tijdens de nacht en eventueel een tweede na de
middag. Dat dutje mag echter niet langer dan drie kwartier duren anders
hypothekeer je terug de slaap van de volgende nacht.
Soms zijn het heel simpele dingen die de slaap beletten zoals :
Teveel licht : maak het dan donker
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Teveel lawaai : gebruik oordoppen
Een snurkende partner : overweeg dan om in een andere kamer te
slapen of gebruik oordoppen. Je kunt ook proberen om je partner op
zijn/haar (andere) zij te doen draaien door hem/haar zachtjes te duwen.
Hygiëne
De duurste matrassen zijn daarom nog niet de beste. Een goede
hygiëne, zoals op tijd lakens wassen, is wel belangrijk. En een slechte
matras zorgt uiteraard voor een slechte slaap.
Opletten met ‘te veel’
Te veel koffie drinken overdag, zelfs in de voormiddag, kan problemen
geven. Overmatige alcoholconsumptie vergemakkelijkt het inslapen,
maar bemoeilijkt het doorslapen.
Gedragstherapie
Bij hardnekkige vormen van slapeloosheid kan de cognitieve
gedragstherapie soelaas brengen. In een beperkt aantal sessies krijgt
men een programma aangeleerd, gericht op het bestrijden van
slapeloosheid. Men leert er ook relaxatietechnieken aan.
Slaapmedicatie
Vroeger begonnen veel oudere mensen met slaapmedicatie tijdens een
ziekenhuisopname. Er werd niet besproken wanneer ze er moesten
stoppen en zo geraakten velen er gewoon aan elke avond een pilletje te
nemen. Als je langdurig slaapmedicatie hebt genomen, ook al is het
maar een paar maanden, moet je ervan uitgaan dat er een paar slechte
nachten zullen volgen als je de medicatie afbouwt. Daar moet je dus
rekening mee houden en gewoon doorbijten. Opgelet ! Plots stoppen
met medicatie die je al een lange tijd neemt, is gevaarlijk. Bespreek
daarom de wijze van verminderen of stoppen steeds met je arts.
Tegenwoordig gaan artsen en ook meer patiënten bedachtzamer om met
slaappillen. Gelukkig heeft de nieuwe generatie slaapmiddelen minder
de neiging slaapnegatief te werken. Toch moeten artsen heel
voorzichtig blijven met het voorschrijven van slaapmiddelen en moeten
er duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent het gebruik ervan. Een
of twee nachten slaapmedicatie gebruiken om het slaapritme te
herstellen, kan niet zoveel kwaad, maar het is niet de bedoeling om deze
avond na avond te gebruiken. In tegenstelling tot wat je zou verwachten,
vermindert bij langdurig gebruik de diepe slaapfase en treedt er
gewenning op. Een slaappil werkt beter als je ze maar af en toe gebruikt
zodat er geen gewenning kan optreden.
Bron : Maczimaal
ingediend door Claire van Gorp
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OP STAP
AANGEPASTE VRIJETIJDSACTIVITEITEN PER PROVINCIE
Antwerpen
Plankendaal, Mechelen
Een dierenpark met speelgelegenheid, wandelparcours,…
www.planckendael.be
Zoo, Antwerpen
Een dierenpark met Engelse tuin ! Alle fauna en flora die onze planeet
te bieden heeft. www.zooantwerpen.be
Limburg
Domein Bokrijk
In dit openluchtmuseum stap je letterlijk en figuurlijk in het verleden,
dankzij zijn historische gebouwen in een prachtig groen decor.
www.funinbokrijk.be
Domein Hengelhoef,
verhuring gerenoveerde appartementen voor weekend, week of
midweek. Info : www.domeinhengelhoef.com
Vlaams Brabant
Brupark, Brussel
Aan de voet van het Atomium, vloeien verschillende werelden (miniEuropa, Oceade, Kinepolis en The Village) samen in een familiepark.
www.bruparck.com
Nationale plantentuin van België, Meise
Op een steenworp van Brussel bevindt zich een van de grootste
plantentuinen ter wereld. In het historische domein van Bouchout, wordt
een overzicht geboden van plantengroei van alle uithoeken van de
aarde. www.plantentuinmeise.be
Oost-Vlaanderen
Het illuseum
Het museum van gezichtsbedrog en illusies in Gent is beslist de moeite
waard voor wie in optiek interesseert.
www.hetilluseum.be
Provinciaal domein puyenbroeck
In
dit uitgebreid domein in Wachtebeke kun je genieten van wandelingen
tussen dieren, een rondrit in een treintje en ook van de
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kinderen/kleinkinderen die er kunnen bootje varen, trampolinespringen,
met go-cars rijden.
www.oost-vlaanderen.be
West-Vlaanderen
Voor het huren van een rolstoelfiets : info provincie West-Vlaanderen.

De vlindertuin, Knokke-Heist
Een uitstap naar de Vlindertuin is een wonderbaarlijke en interessante
reis door de wereld van deze prachtige insecten. Je kan er 350
exemplaren van 35 verschillende soorten tropische vlinders bekijken.
Op de infoborden vind je de nodige uitleg over het merkwaardige
groeiproces.
www.vlindertuin-knokke.be open tot 5 oktober 2008 (gesloten in de
winter)
Info over al deze activiteiten in vlaanderen vindt u terug op volgende site
www.vaph.be
U kan ook een bezoek brengen aan de individuele badplaatsen. Deze
informatie is te vinden op de website of de dienst toerisme in de
badplaats (Middelkerke, Blankenberghe,…)
Veel plezier !
Claire van Gorp
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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
voor 20 september 2010
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EVENTJES LACHEN

Bidden
Een priester en een taxichauffeur komen aan bij Sint-Pieter en krijgen te
horen wat de hemel voor ze in petto heeft.
De taxichauffeur krijgt een villa met een zwembad, de priester krijgt een
hutje in een wei. De priester is teleurgesteld. “Ik heb mijn hele leven
voor de kerk gewerkt ! En ik krijg enkel een hutje als dank?”
“We belonen volgens prestaties,” zucht Sint-Pieter, “en toen jij predikte,
vielen de mensen in slaap. Maar iedereen die door die taxichauffeur
werd vervoerd, zat de hele rit te bidden als gek.”
Opgepast
Voor een huis staat een bord: ‘Opgepast voor de hond’. Een
voorbijganger merkt de stokoude hond op die suf ligt te maffen op het
terras en vraagt aan de eigenaar: “Is dat nu die hond waarvoor we
moeten oppassen?” “Zeker. Voor ik dat bord plaatste, struikelde
iedereen er over.”
Kippig
Een man klaagt voortdurend over zijn buurman, die zijn kippen de vrije
loop laat. De kippen richten een ware ravage aan in zijn bloemperkjes.
Als hij bezoek krijgt van een vriend, merkt die meteen dat de bloemen er
nochtans schitterend bij staan. “Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?”
“Ik ben een dozijn eieren gaan kopen, en terwijl de buurman keek, heb ik
die van tussen mijn bloemen geraapt. Sindsdien houdt hij zijn kippen op
zijn erf.”
Plat
De man rijdt zijn wagen voor bij de garage en vraagt aan de mecanicien
of hij zijn batterij wil controleren. “Ik denk dat ze plat is.” “O, en welke
vorm zou u dan liever hebben?”
36

WOORDPUZZEL
Schrijf op elke lijn je antwoord rechts van de dikke lijn.
Schrijf 1letter per vakje.
(ij = 1 letter = 1 vakje)
bevroren water
maakt honig
laag water
12 : 2 =
1

geeft melk
3

niet slim
7

5

8
4

4 vingers en 1 duim
6

2+2=
2

Schrijf nu de letters uit de genummerde vakjes hier:
1

2

3

4

5

6

7

Is het gelukt?
De oplossing vind je hier:
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REGIOVERANTWOORDELIJKEN
Regio Antwerpen

Regio Limburg

Mevr. Ria Bevers
Stevennekens 15
2310 Rijkevorsel
tel. 0474/84.46.51

Dhr. Guido Sleypen
Abdijstraat 6
3550 Zolder
tel. 011/53.72.69

Regio Vlaams- Brabant

(foto nog niet
beschikbaar)

Dhr. Hubert Mannaerts
Koning Albertlaan 19
3320 Hoegaarden
tel. 016/76.08.81

Regio West-Vlaanderen
Dhr. Ronny Witgeers
Van Maerlantstraat 49,
bus 5
8370 Blankenberge
tel: 050/42.54.23

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

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
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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 :
26/06/2010
Bezoek Vlindertuin
26/09/2010
De Nationale Dag Afasie in Limburg
Regio Vlaams-Brabant :
04/09/2010
Contactnamiddag ‘Zingen met Gaston’
26/09/2010
De Nationale Dag Afasie in Limburg
Regio Limburg :
26/09/2010
De Nationale Dag Afasie in Kuringen
Regio Oost-Vlaanderen :
26/09/2010
De Nationale Dag Afasie in Limburg
Regio West-Vlaanderen :
26/09/2010
De Nationale Dag Afasie in Limburg

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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