Beste leden
Onze vereniging bestaat 30 jaar!

Tijdens een aanloopperiode tussen 1978 en 1980 nam een aantal
bevlogen, voornamelijk medici en paramedici enkele belangrijke
initiatieven. Zij organiseerden een colloquium ‘Afasie, een sociaal
probleem?’ en vertoonden een ‘Kleurfilm over afasie met commentaar en
spreekbeurt door mevrouw K. Jansonius-Schultheiss’.
Het allereerste nummer van Wat Zeg Je? (september 1981) berichtte
verder dat als sluitstuk op 24 oktober 1980 de Vereniging Afasie VZW
boven de ‘SPREEK-WOORDelijke’ doopvont werd gehouden.
Van deze groep werkers van het eerste uur speelt een aantal nog steeds
een actieve rol in onze vereniging. Anderen steunen als nodig onze
vereniging met hun ervaring en raad.
Ontmoetingskansen scheppen door contactnamiddagen was toen en ook
vandaag, en moet zeker ook morgen, het belangrijkste doel van onze
vereniging blijven. Personen met afasie en hun familie uit hun sociaal
isolement halen en ze samen met lotgenoten opnieuw laten participeren
aan de wereld van 2010. Dit is de hoofdopdracht voor de
regioverantwoordelijken en de vele vrijwilligers die onze vereniging telt.
En hieraan moeten we met zijn allen permanent blijven werken!
Ik wil dan ook alle medewerkers van vroeger en van nu, en met opzet
noem ik geen namen zodat ik niemand kan vergeten, namens alle leden
oprecht bedanken voor hun voortdurende inzet. Graag zou ik tijdens de
volgende jaren nog meer gedreven en betrokken vrijwilligers in onze
vereniging willen verwelkomen. Samen kunnen we nieuwe projecten
voor de Vereniging Afasie VZW realiseren. Wie zich mocht geroepen
voelen om hieraan mee te werken, kan altijd de regioverantwoordelijken
of leden van het bestuur contacteren voor meer informatie.
Op zondag, 26 september 2010 verwelkomt de regio Limburg ons voor
de Nationale Dag. Het lijkt erop dat regio Limburg een patent heeft op

cruciale data voor onze vereniging. Bij haar 25-jarig jubileum waren wij
immers ook al te gast bij regioverantwoordelijke Guido Sleypen. Het stelt
ons weeral gerust dat met de ervaring van Guido en zijn kerngroep ook
deze Nationale Dag 2010 weer een succes zal worden.
Ik hoop u daar met velen te ontmoeten. Dus niet vergeten tijdig in te
schrijven!
R Vanbylen
Voorzitter

NATIONALE DAG AFASIE 2010

Noteer alvast in uw agenda :

26 september 2010
Draeckerwinning in Kuringen
(Limburg)

De uitnodiging volgt …. !!

OPROEP VOOR ONDERZOEK:
Additionele effecten van hersenstimulatie (tDCS) tijdens Constraint
Induced Aphasia Therapy (CIAT) bij chronische niet-vloeiende
afatici
Els Dammekens
De voorbije jaren is uit verscheidene onderzoeken gebleken dat een
intensieve vorm van afasietherapie in groep, gekend als Constraint
Induced Aphasia Therapy (CIAT), bij mensen met een chronische afasie
significante verbetering kan brengen in hun taal. In een aantal recente
publicaties werd een positief effect gevonden van niet - invasieve
hersenstimulatie (tDCS) op woordvinding.
Opzet van het onderzoek:
We zullen in deze studie kijken of stimulatie van de hersenen (tDCS) de
effecten van een intensieve afasietherapie in groep (CIAT) nog kan
vergroten. De stimulaties en de afasietherapie zullen gedurende 2 weken
(10 dagen) gegeven worden. De hersenstimulatie duurt 20 minuten en
wordt gevolgd door 3 uur afasietherapie (+ pauze).
Voorafgaand aan de reeks (stimulaties + therapie) en ook nadien zal een
uitgebreid taalonderzoek worden afgenomen. Daarnaast zullen via
verschillende beeldvormingstechnieken de hersenen onderzocht worden.
Voorwaarden voor deelname:
Voor dit onderzoek zoeken we mensen tussen 18 en 75 jaar, die
minstens 2 jaar afasie hebben, van het niet-vloeiende type en die tijdens
de studie geen andere afasietherapie volgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Els Dammekens
Gsm: 0473 84 07 69
e-mail: elsdammekens@skynet.be

Het ICF-model en afasie: van theorie naar praktijk
Frank Paemeleire

De laatste jaren is er in alle takken van de gezondheidszorg heel wat te doen rond
het zogenaamde ICF-model en het ICF-denken. In dit artikel lichten we kort dit model
toe en illustreren we hoe het gebruikt kan worden als rode draad doorheen de
begeleiding van personen met afasie.

Inleiding
De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health , 2001) is de
opvolger van de ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and
Health). Het is een internationaal gebruikt classificatiesysteem voor het menselijk
functioneren dat ontwikkeld werd door de wereldgezondheidsorganisatie. In 1980
werd de ICIDH als aanvulling op de medische classificatiesystemen ontwikkeld.
Gezondheidsproblemen van een individu konden nu beschreven worden los van de
oorzaak van deze problemen aan de hand van stoornissen (impairment),
beperkingen (disability) en handicaps (handicap). Daar waar het ICIDH vooral de
gehandicapte persoon omschreef en zo een wat negatieve weerklank had, wil het
ICF een classificatiesysteem zijn dat alle mensen (ook de gezonde) en hun
functioneren in hun omgeving omschrijft (Paemeleire & Holvoet, 2004).
Het ICF-model pretendeert zeker geen definitief of ideaal systeem te zijn maar wel
een bruikbaar systeem dat aanzet tot reflectie en discussie. Zo ziet de
Wereldgezondheidsorganisatie het begrip gezondheid als ‘the complete, physical,
mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity’.
In deze bijdrage gaan we niet in op het classificatiesysteem op zich maar bekijken we
het theoretische ICF-model en het daarmee samenhangende ICF-denken. De
validiteit
van
het
classificatiesysteem
bij
personen
met
neurogene
communicatiestoornissen staat trouwens nog ter discussie. Het lijkt ook wel utopisch
om met één instrument alle stoornissen, alle settings, alle culturen en alle individuen
te omvatten. Worrall e.a. (2002) besluiten dan ook dat de huidige codes van het ICF
te simplistisch zijn en niet specifiek genoeg voor communicatie. De invloed van het
ICF-denken heeft niet te min grote verschuivingen teweeg gebracht in het denken
over begrippen als ‘gezondheid’, ‘handicap’ en ‘levenskwaliteit’. Niet tegenstaande
het concept levenskwaliteit (nog) niet in het ICF-model is opgenomen wordt het vaak
verbonden met het model. Het vergroten van de levenskwaliteit is het einddoel van
iedere interventie en hierdoor werd ook de rol van de logopedist bij afasie
geherdefinieerd. De American Speech and Hearing Association omschrijft de taken
van logopedist als volgt in ICF-termen: “Speech-language pathologists work to
improve quality of life by reducing impairments of body functions and structures,
activity limitations, participation restrictions, and barriers created by contextual

factors” (www.asha.org/docs/html/SP2007-00283.html). Het is duidelijk dat de rol en
het takenpakket van de logopedist binnen dergelijk denkkader (zie ondermeer
Dalemans, 2009) grondig verschilt van de traditionele stoornisgerichte invulling van
het beroep.

Het ICF-model
In onderstaande figuur is de Nederlandse vertaling van het ICF-model weergeven.

Het is belangrijk om een correcte definitie/afbakening te hanteren wat betreft de
gebruikte terminologie. Het model bestaat uit volgende componenten:
-

Aandoeningen en ziekten worden geclassificeerd aan de hand van de ICD
(International Classification of Diseases, ICD) en maken dus eigenlijk geen deel
uit van de ICF.

-

Functies zijn fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk
organisme. Anatomische eigenschappen verwijzen naar de positie, aanwezigheid,
vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. Stoornissen zijn
afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen.

-

Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen. Beperkingen zijn
moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.

-

Participatie is iemands deelname aan het maatschappelijk leven.
Participatieproblemen worden gedefinieerd als problemen die iemand heeft met
het deelnemen aan het maatschappelijk leven. De componenten activiteiten en
participatie zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden en worden dan ook
vaak in één adem genoemd.

-

Daarnaast onderscheiden we twee contextuele factoren: externe factoren
(iemands fysieke en sociale omgeving) en persoonlijke factoren (iemands
individuele achtergrond zoals leeftijd, geslacht, opleiding en persoonlijkheid).
Deze factoren kunnen zowel faciliterend als beperkend van aard zijn. Voor een
uitgebreide beschrijving van de contextuele factoren bij afasie verwijzen we de
geïnteresseerde lezer naar het artikel van Threats (2007).

We geven ter illustratie een korte casusbeschrijving waarbij we de gegevens ordenen
per component van het model.
E is een 59-jarige man (persoonlijke factor) die een hersenbloeding (aandoening)
kreeg die schade in de linker hemisfeer (anatomische eigenschap) aanrichtte. Hij
heeft een verminderde gevoeligheid in zijn rechter lichaamshelft (functie) en een
conductie afasie (functie). Op de Token Test scoort hij 12/50 (functie). De meeste
vrienden (externe factor) van voor zijn hersenletsel nemen geen contact meer op.
E is een optimistisch en zeer gedreven persoon (persoonlijke factor). Hij is nu
echter niet meer actief in de vereniging (participatie) waar hij zich vroeger
volledig kon uitleven. Door de fonologische stoornis (functie) kan E nog zeer
moeilijk de nieuwsbrief van zijn hobbyclub schrijven (activiteit). Door de slechte
toestand van de voetpaden rond zijn huis (beperkende externe factor) kan hij
zich moeilijk verplaatsen naar het dorp (activiteit). E is het grootste deel van de
dag alleen thuis (participatie) maar zijn partner ondersteunt hem maximaal
(faciliterende externe factor).

Het ICF-denken
Het belang van het ICF-denken in de huidige gezondheidszorg en hulpverlening kan
niet voldoende onderstreept worden. Het is een wereldwijd gebruikt systeem dat dus
cultuur- en taaloverschrijdend is. Het model helpt om gegevens te ordenen en kan
ook gebruikt worden voor statistische doeleinden. De verschillende pijlen binnen het
model maken de samenhang tussen de componenten duidelijk vb. doordat een
persoon met afasie niet meer actief is in het verenigingsleven (participatie), heeft hij
weinig of geen spreek/communicatie oefenmomenten (activiteiten) waardoor zijn
woordvinding niet getraind wordt (functie). Het kan ook gebruikt worden om het effect
van een behandeling na te gaan vb. doordat de logopedist de persoon beter leerde
omgaan met zijn afasie kan de participatie verhogen; de stoornis verminderde in dit
geval niet dus indien je enkel op stoornisniveau zou kijken had de therapie geen
effect. Vermits het model het stoornisniveau overstijgt, verplicht het de therapeut ook
disciplineoverschrijdend te denken. Door het model te implementeren in de
dagelijkse praktijk werden een aantal grote hiaten bloot gelegd zoals het feit dat bijna
al het beschikbaar test- en behandelmateriaal zich beperkt tot het niveau van
functies/stoornissen.

Gebruik van het ICF-model in de klinische praktijk
Het ICF-model kan gebruikt worden als een kapstok of een soort checklist doorheen
het volledige traject van aanmelding, intake, diagnostiek en formuleren, evalueren en
aanpassen van de therapiedoelstellingen. Het model geeft hierbij structuur (door
gebruik van uniforme terminologie), samenhang (relaties tussen componenten),
transparantie (door het te gebruiken in de communicatie met alle betrokken partijen)
en volledigheid (niet enkel stoornisgericht denken). In wat volgt illustreren wij per
component voorbeelden van vragen die tijdens de intake kunnen gesteld worden,
test- en meetinstrumenten en oefeningen/doelstellingen. Meer voorbeelden zijn te
vinden in het artikel van Simmons-Mackie & Kagan (2007).
A. Functies en anatomische eigenschappen
• Voorbeeld van een intakevraag: Is het moeilijk om op uw woorden te komen ?
• Voorbeeld van testen/meetinstrumenten: AAT, PALPA, WEZT, SAT, …
• Voorbeeld van oefeningen/doelstellingen: benoemen van prenten, semantische
training, Melodic Intonation Therapy, …
B. Activiteiten
• Voorbeeld van een intakevraag: Kan u zich tijdens een gesprek duidelijk maken?
• Voorbeeld van testen/meetinstrumenten: BIPAC/BEBA, ANTAT, …
• Voorbeeld van oefeningen/doelstellingen: een boodschap overbrengen met een
spraakcomputer in een oefensituatie, conversatietraining, …
C. Participatie
• Voorbeeld van een intakevraag: Lukt het om zelfstandig boodschappen te doen
voor uw gezin?
• Voorbeeld van testen/meetinstrumenten: Gemeenschapsintegratie vragenlijst
afasie (zie onderstaand voorbeeld)
• Voorbeeld van oefeningen/doelstellingen: E-mail en internettraining, afasie
leesclub (met bijvoorbeeld Wablieft-krant), coaching bij nieuwe tijdsbesteding,
werkhervatting, vrijwilligerswerk en een nieuwe hobby

Voorbeeld van de Community Integration Questionnaire (Vertaald en aangepast
voor mensen met afasie door Dalemans, 2007), zie referentielijst

D. Externe factoren
• Voorbeeld van een intakevraag: Hoe reageert je partner op de nieuwe situatie?
Kan zij er wat mee om?
• Voorbeeld van testen/meetinstrumenten: hij/zij vragenlijst (zie referentielijst)
• Voorbeeld van oefeningen/doelstellingen: trainen van verpleegkundigen in het
faciliteren en ondersteunen van communicatie bij afasiepatiënten,
afasievriendelijk materiaal ontwerpen (vb. www.levenmetafasie.be),
omgevingslawaai beperken, partnerbegeleidingsgroepen opstarten…
E. Persoonlijke factoren
• Voorbeeld van een intakevraag: Wat denk jijzelf op het moment dat je moeilijk uit
je woorden komt ? Hoe voel je je dan ?
• Voorbeeld van testen/meetinstrumenten: vragenlijst premorbide functioneren en
biografische gegevens
• Voorbeeld van oefeningen/doelstellingen: leren omgaan met negatieve gedachten
en emoties, werken aan zelfvertrouwen en aanvaarding, steun promoten (vb.
afasiebuddies die personen in het ziekenhuis bezoeken, getuigenissen geven)
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Gratis Downloads
ICF beknopte Nederlandstalige vertaling en handleiding: http://www.rivm.nl/whofic/in/ICFwebuitgave.pdf
Proefschrift Dr. Dalemans met hierin de Gemeenschapsintegratie vragenlijst (zie appendix):
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=18234
Vragenlijsten communicatief verleden (en premorbide activiteiten/participatie):
www.afasie.nl/folders/vragenlijst_logopedie_hij_vorm.pdf
www.afasie.nl/folders/vragenlijst_logopedie_zij_vorm.pdf

Regio Limburg van de Vereniging Afasie VZW
Contactnamiddag 10 februari 2010 om 14.30 uur
Locatie: Senioren en Dienstencentrum “De Zandloper”,
Hesdinstraat 40 te 3550 Heusden-Zolder
Thema: Wat is Afasie?
Als regioverantwoordelijke is het de taak thema’s te vinden, waar de
leden iets van hebben, leerrijk of ontspannend zijn. De ‘nieuwe’ voorzitter
vertelde ons, heel uitbundig, bij de 1ste Contactnamiddag in Regio
Vlaams-Brabant in januari, dat EVI GYBRECHTS - en hij zelf – een
voordracht hadden: Heel interessant, projecteren met PowerPoints!
VOORLICHTING AFASIE
• Nog al te vaak onvoldoende kennis over de problematiek
rond afasie
• Kan helpen in de relatie met uw partner/familielid
• Voorlichting helpt niet alleen u als partner/familielid, maar ook
de persoon met afasie
Van 1996 ben ik een persoon met de (taalstoornis) afasie.
En in 2001 verantwoordelijke van ‘Regio Vlaams-Brabant van de
Vereniging Afasie VZW’.
Dat jaar hadden wij een auto gekocht, die dit jaar een wrak werd!
‘Onze nieuwe auto’, de 18 jaar oude (rode) Mazda, bracht ons veilig naar
Limburg.

Wij waren zeker niet gerust dat wij het gingen halen, maar in één trek
ging het. Na het benzine nemen, die avond bijna thuis, kregen we ‘haar’
niet in gang.
Dat is nog enkele keren gebeurd, zoals wij in Duffel benzine namen, en
te laat waren bij de ‘Raad van Bestuur’ in Antwerpen-Linkeroever.
Nu reden wij het eerst met deze oldtimer naar Heusden-Zolder, voor een
Contactnamiddag van ‘Regio Limburg van de Vereniging Afasie VZW’,
omdat het thema heel interessant is, énne omdat de Heer Raymond

Vanbylen, de voorzitter in 2010, zo enthousiast is over deze voordracht
van juffrouw Evi Gybrechyts!
Evi, verleden jaar logopediste geworden, geeft zij ook
haar 1ste voordracht voor een regio van de
Vereniging Afasie VZW, Regio Limburg met
verantwoordelijke Guido Sleypen (zie foto)!
De voordracht was haar eindverhandeling, als laatstejaarsstudent
Logopedie Lessius Hogeschool in Antwerpen. Zo kon iedereen nu zien
wat de taalstoornis afasie is, want wij – mijn echtgenote en ik - weten het
al 14 jaar!
Lessius Hogeschool heeft ook al drie jaar de Afasiemeeting
georganiseerd, want de studenten weten niet genoeg wat afasie is, en:
LEVEN MET AFASIE!
In Gent hebben de laatstejaarsstudenten van de Arteveldehogeschool,
via hun eindverhandeling, een website gemaakt: levenmetafasie.be!
Prachtig gedaan en georganiseerd, maar … enkele keren naar een
Contactnamiddag te gaan, is veel beter! En goedkoper voor de leden
van de vereniging!
Guido Sleypen vroeg aan de mensen in de cafétaria in “De Zandloper”
of er nog mensen Spijtig, want:
IEDEREEN KAN AFASIE KRIJGEN
Als u eerder wist wat de taalstoornis afasie is, kan beter zijn even naar
de dokter te gaan of er geen problemen zijn met de aders, die naar de
hersenen lopen!
‘De hersenen en de taal’ zit in het begin van de vooracht, want afasie zit
niet in uw nieren of longen! Die zit in de hersenen
Toch was er volk, van drie tafels zagen voor het eerst wat afasie is: of
alles weer in orde komt bij de revalidatie of niet!
Er waren 24 toehoorders; en de voorzitter, en Guido en een vriendin
van Evi (zie laatste foto).

‘Afasie is een verworven taalstoornis,
veroorzaakt door een hersenletsel:
begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal is gestoord’
‘Het non-verbale geheugen en denken in principe intact: kunnen
horen en zien, mar begrijpen het niet’
AFASIE KOMT VAAK NIET ALLEEN
Lichamelijke letsels, cognitieve problemen, … emotionele problemen!
Gedragsmatige problemen
En wat er nog niet opstaat (Evi is logopediste, die kan het niet weten, wij
wel): LEVEN MET AFASIE.
Evi had haar laptop bij, de voorzitter had een beamer (voor digitale
beelden, zoals toen (!) in de 20ste eeuw een diaprojector), die met een
kabel naar de draagbare computer liep en zo zien wij alles op een
scherm (zie foto onder). Dat in “De Zandloper” stond.
De Vereniging Afasie VZW had de voordracht ‘op papier gekopieerd’ en
iedereen kreeg die 16 bladzijden.
Evi vertelde dat er BEPERKINGEN zijn, ‘in het dagelijkse en
psychologische functioneren...’ en dat het ‘afhankelijk is van
persoonlijkheidsfactoren, motivatie’.
Er kwam een kleine quiz om de mensen even rust te geven, en dan voor
hen het ergste uit te leggen, hoeveel soorten afasie bestaan!
Een persoon heeft een afasie, de andere een andere (soort) afasie: een
afasie, die vloeiend is of niet. Globale afasie, Broca-afasie, Wernickeafasie, Conductie-afasie, Anomische afasie, …
Evi liet ons een clipje zien, spijtig uit ’n Nederlandse site, per soort
afasie:
Aantal factoren zijn van invloed voor het herstel
en de prognose: uitgebreidheid van de beroerte
(de verlamming), plaats en ernst van de
beroerte,…
‘Er is bijna nooit een volledig herstel’ en
daarom is er de therapie nodig vanuit een
ruimer, sociaal uitgangspunt’

‘Het belang van voorlichting geven partners/familieleden als cotherapeuten is gunstig voor de patiënt’
Op het einde van de voordracht, een citaat van het Afasiecentrum in
Utrecht, 2007: ‘Omgaan met afasie is vaak een puzzel. Bouwen aan
communicatiemogelijkheden, oefenen, er telkens een stukje bijleggen’
… een stukje taart, bvb!

De Heer Guido Sleypen (zie boven) had het nut gezien, dat afasie een
sociaal aspect is in de samenleving: hij heeft meer dan de helft van zijn
leven afasie. Hij is van 1983 regioverantwoordelijke van de Vereniging
Afasie VZW (gesticht op 1980) én enkele jaren Bestuurslid.
In 2010 organiseer hij samen met zijn actieve Werkgroep de jaarlijkse
interregionale Contactdag in september: de Nationale Dag van de
Vereniging Afasie op zondag 26 september in Kuringen (near Hasselt).
Misschien zal de logopediste Evi er ook bij zijn!
Zij zal de rol zien van de logopedietherapie, hoe moeilijk het is over de
‘non-communicatiemogelijkheden’, want de meeste mensen met hun
stoornissen kunnen nog niet met ‘afstandsapparaten’ werken… zeker
niet met digitale machines!
Wie mij niet gelooft?
Bel mij en geeft u uw adres op en ik stuur u een (éénmalig) uitnodiging
voor een Contactnamiddag!
BEL BEL BEL BEL 016/… BEL 016/76… BEL nul een zes zeven zes
nul acht acht een
016/76.08.81
Hubert Mannaerts

VERSLAG REGIO ANTWERPEN
DE WEEK VAN DE AFASIE
“ De ballonnen van 5 juni”

Het was snikheet die dag. Wij kwamen bijeen in het Hof ter Schelde met
ongeveer 20 mensen. De stemming zat er in. Eerste maal pech: door het
kaartje waren er ballonnen die niet opstegen. Dus de knopen van
sommige ballonnen los geprutst. En de ballonnen groter opgeblazen.
En dan te voet al puffend langs de Schelde tot we en goede plaats
vonden. Maar toen: tweede maal pech! De touwtjes van alle ballonnen
en de kaartjes raakten in een spaghettiknoop. Wat nu gedaan? Heeft er
iemand een schaar? Neen. Gelukkig: een nagelknipper! Dan de
ballonnen één voor één losgeknipt. En hop, wat vlogen ze mooi!
Wat zagen we daar? Een taverne! We hadden allemaal dorst en de
regio trakteerde. Wij allemaal een plaatske in de schaduw opgezocht.
We babbelden en lachten honderduit.
En daarna de weg terug. Ik zag zo rood als een tomaat en mijn haar zo
paars als een aubergine. Maar ik had wat gedaan voor onze vereniging.
Marleen Weyler – Regio Antwerpen

VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
5 juni 2010

De start van een nieuwe traditie!

=> een gezellig etentje in een restaurant in Gent,
ter afsluiting van een zeer geslaagd werkjaar
Dit jaar kozen we voor Grade. Dit is een leuk restaurantje op de Charles de
Kerckhovelaan in Gent, recht tegenover het Citadelpark. Omdat we met 12 personen
waren, moesten we kiezen uit 2 schotels: een salade geitenkaas of een spaghetti.
Beide werden goed gekeurd door de kritische fijnproevers van Oost-Vlaanderen ☺.

Dankzij het mooie weer konden we zelfs in de tuin zitten. Deze was zeer leuk
ingericht, met langs de kant een vijvertje waar vissen in zwommen! Gelukkig is er
niemand ingevallen…

Voor de geïnteresseerden, ga zeker eens kijken op http://www.grade.be!

Voor ons laatste verslag van dit werkjaar schreven enkele leden een kort stukje over
onze uitstap. Jullie kunnen dit lezen op de bladzijden hierna.

Hopelijk is iedereen van de partij op de Nationale Dag Afasie!

Groetjes van Evelien en Kristien
en alle leden van regio Oost-Vlaanderen!

Alain & Helga
foto 1

- 12 gasten op het zelfde adres krijgen ...
het was "warm" op 5 juni 2010
- na het feestgedruis laten we het
programma vervolledigen
- Evelien en Kristien hebben den bibber
als Willem de propeller van de heliumfles
open doet
- na het heen en weer gedoe kwamen we tot de vaststelling dat mensen die niet met
de afasie te maken hebben wel enige
voorlichting mocht hebben (foto 1)
- de ballonnen werden opgelaten door
ons team (foto 2)
- het was plezant voor de leuke
bijeenkomst en later nog eens gezellig
ééntje gaan drinken
foto 2

Aimé & Rita
Er was veel animo gedurende het eten.
Het weer was prachtig.
Info werd losjes uitgewisseld.
De witte ballonnen werden opgelaten
door vrijwilligers in zuid park.

Willem & Christiane

Het was terug een aangenaam weerzien
met de groep op 5/06/2010
Zoals iedere keer hebben we mekaar van
alles te vertellen, en deze keer konden we
dat bij een smakelijk hapje in een gezellig
interieur.
Het was dan ook een warme mooie dag,
en zaten op terras.
Waarna we na een koffie, naar het Citadelpark zijn gewandeld voor het oplaten van
de ballonnen.
We vroegen aan de voorbijgangers om het kaartje even te lezen en dan de ballon op
te laten.
Iedere voorbijganger was onmiddellijk bereid het te doen, behalve een klein jongetje,
die de ballon liever aan zijn fietsje bond.
Nogmaals dank aan jullie beide voor de inzet en we kijken al uit naar de jaarlijkse
samenkomst in Küringen.

Jean & Simone

Het was een buitengewoon zonnig zaterdag voor onze laatste bijeenkomst van het
jaar.
We kwamen samen in restaurant Grade en konden gezien het mooie weer op het
terras middagmalen.
Zo samen iets gaan uiteten was gezellig en voor herhaling vatbaar.
Daarna volgde de "ballonnenactie" in
het Citadelpark.
De ballonnen stegen loodrecht op.
Slechts enkele strandden in de kruin
van de hoge bomen van het
Citadelpark.
Wat meer publiek had meer
aandacht kunnen trekken op de problematiek van afasie.
De namiddag werd afgerond tussen pot en pint in de taverne van het Museum voor
Schone Kunsten.
We hadden een gezellige namiddag gehad en we kijken hoopvol uit naar het
volgende werkjaar.
Bedankt aan Evelien en Kristien voor hun inzet.

VERSLAG BEZOEK VLINDERTUIN 26 JUNI 2010
MET REGIO ANTWERPEN
Op zaterdag 26 juni verzamelden we 10h30 op de parking van Hof ter
Schelde op de Linkeroever in Antwerpen.De auto's die meereden
kregen een wit papier op de achterruit. Zo konden we elkaar volgen. Ik
en Ingrid waren de passagiers van Lieve Vercruysse. Het was prachtig
en warm weer, de stemming was opperbest.
De eerste halte was restaurant “De Schelde” te Yerseke. Vooraf hadden
we ons middagmaal besteld. We namen plaats in de tuin in de schaduw
van de parasols. We lieten het ons goed smaken, het was heel lekker.
Nadien vertrok de karavaan naar
Kwadendamme zo'n 25 km verder. We
gingen hier de Tropische Vlindertuin
bezoeken. We keken onze ogen uit naar
de vele vlinders in alle mogelijke kleuren
en afmetingen. Er waren echt grote
exemplaren bij. Een vlinder had zelfs
een rustplaats gevonden op de neus
van onze voorzitter Raymond Vanbylen.
Je zou voor minder op je neus kijken.
Goede en minder goede fotografen
probeerden om de vliegende kleurige
beestjes te vangen in hun camera, met
wisselend succes.
De verzameling is sinds kort ook
uitgebreid met tropische reptielen,
slangen en krokodillen. In een kast
zagen we de vlinders uit de poppen
kruipen.
Herman nam ook nog een foto van de volledige groep in een prachtig
decor. Nadien trokken we naar de cafetaria. Daar werden we vergast op
appeltaart met ijs en koffie of thee.

Dan konden we nog een wandeling maken in de buitentuin, En zo was
het dan weer stilaan tijd om richting Antwerpen te vertrekken. Dit was
weer de laatste activiteit van het seizoen. In september zien we elkaar
terug op de Nationale Dag in Limburg.

Roger

VERSLAG 2
Herm an Janssen

Zaterdag, 26 juni om 10.30 uur hof ter Schelde hebben met veel auto’s
met AFASIE naar de Nederland naar Yersekee.
Daar zijn we restaurant “De Schelde” met zon en veel paraplus.
Met aperitief, kabeljauwhaasje of scampi’s of bestek. Met friet en
groenten en sausjes. Natuurlijk was er drankje of thee of koffie.

Later zijn we met de auto’s naar Kwadendamme voor Berkerhof’s Tropical
Zoo.
Het was heel mooi voor de vlinders en andere bloemen en andere Tropical.
De fotoos is met veel naar mensen rond geweest.

Na de Vlindertuin hebben we naar de restaurant Berkenhof hebben gebak
met ijs , met koffie en thee. Het was heel plezant en veel gezegd.
www.rdeschelde.nl
www.tropicalzoo.nl

Dank je allemaal ! Tot de volgende keer bij de nationale Dag Afasie in
Limburg op 26 september 2010 !

ANDY FONTEYNE LEEFT MET EEN HERSENTUMOR
‘Ik wil lotgenoten uit hun isolement halen’
Andy Fonteyne was net geen 38 toen een hersentumor bijna twee jaar
geleden zijn leven en dat van zijn vrouw en kinderen overhoop haalde.
Sindsdien klautert Andy uit de put, met de steun van zijn gezin en van
lotgenoten. ‘Lotgenoten zijn zó belangrijk, ik wil mee helpen om
slachtoffers van een hersentumor en mensen met afasie uit hun
isolement te halen.’

Andy Fonteyne: ‘Soms heb ik een zin al drie, vier keer in mijn hoofd
samengesteld voordat ik hem uitspreek. Dat is zeer vermoeiend…’
Andy Fontaine kampt met afasie: door zijn hersentumor heeft hij
problemen met spreken en schrijven. Wanneer ik Andy telefoneer voor
een afspraak voor Leven staat hij me verrassend vlot te woord. We
vinden snel een datum waarop ik kan langskomen voor een interview. Ik
wil hem mijn telefoonnummer geven zodat hij me kan bereiken als iets
de afspraak zou doorkruisen. Andy vraagt me of ik het nummer cijfer
voor cijfer kan dicteren. Na enkele cijfers geeft hij het op. ‘Weet je wat’,
zegt hij, ‘stuur me een mail, dan heb ik zeker de correcte gegevens.’

Spraakcentrum aangetast
Ook als ik een week later in de veranda bij Andy zit, blijkt hij een vlotte
prater. Af en toe moet hij zoeken naar een woord of verwisselt hij enkele
letters van plaats maar zijn afasie staat een goed gesprek niet in de weg.
Al gaat het wat moeizamer naarmate het interview vordert. ‘Ik vorm mijn
zinnen niet automatisch, ik moet die op voorhand construeren in mijn
hoofd. En als blijkt dat ik een woord niet vind, dan moet ik het op een
andere manier proberen. Soms heb ik een zin al drie, vier keer in mijn
hoofd samengesteld voordat ik hem uitspreek. Dat is zeer vermoeiend.’
De oorzaak van zijn afasie is een hersentumor op wat Andy het
drielandenpunt noemt, de plek waar de centra voor spraak, rekenen en
het bewegen van de rechterkant van zijn lichaam samenkomen. Wellicht
liep Andy al tien, vijftien jaar met de traag groeiende tumor rond maar die
sloeg pas keihard toe op 28 juli 2008, toen hij met zijn vrouw en twee
kinderen op vakantie was in Italië. Hij kreeg twee zware
epilepsieaanvallen en werd enkele uren in een kunstmatige coma
gehouden. Een hersenscan bracht de tumor aan het licht. Toen hij weer
bij bewustzijn was, kon Andy nauwelijks praten. Pas na een week was
zijn toestand in die mate stabiel dat hij naar België kon worden
overgebracht. Acht dagen later mocht hij naar huis met de nodige
medicatie om de druk in de hersenen onder controle te houden en met
geneesmiddelen tegen epilepsie.
Stappen voorwaarts
De tumor operatief verwijderen, was geen optie. Daarvoor was de kans
op beschadiging van de drie centra waartussen hij verweven zit, te groot.
De kanker werd vanaf september 2008 met radiotherapie te lijf gegaan.
Andy kreeg in zes weken tijd 27 bestralingen. In de daaropvolgende
maanden werd hij nog eens gedurende drie weken opgenomen in het
ziekenhuis omdat de druk in zijn hersenen te groot werd. Hij kreeg hoge
dosissen cortisone toegediend, dat verhielp het probleem. Zware
epilepsieaanvallen heeft Andy sinds die eerste keer niet meer gehad, hij
neemt daar nog altijd medicijnen voor. ‘Ik voel af en toe een aanval
opkomen. Als mijn vingers beginnen te tintelen en als ik een gezoem

hoor, is dat het sein om me in alle rust terug te trekken. Dat werkt altijd
om de aanval af te blokken.’
‘Het gaat almaar beter met mij, op vele vlakken. In het begin had ik
bijvoorbeeld ongelofelijk veel concentratieproblemen. Als ik wou koken,
liep het helemaal in het honderd omdat ik niets gecoördineerd kreeg. De
telefoon aannemen was een ramp, ik kon een afspraak niet op een
correcte manier noteren. We hebben een antwoordapparaat
geïnstalleerd zodat ik niet hoefde op te nemen en mijn vrouw na haar
werk de oproepen kon beantwoorden. Nu telefoneer ik weer zelf, al blijf
ik het moeilijk hebben met data en met cijfers. Ook het spreken gaat al
veel beter. Ik volg logopedie en dat helpt me enorm. Dankzij de
logopediste kan ik ook almaar vlotter mailen. Ik krijg al een boodschap
van een halve bladzijde ingetikt zonder al te veel fouten, al kost me dat
wel veel tijd. Ik rij weer met de auto maar hou het bij korte afstanden. Ik
begin me ook zeker genoeg te voelen om mijn racefiets weer uit de
garage te halen. Maar ik leg me vooral toe op mijn andere hobby:
fotografie. Daar komt geen taal aan te pas.’
Met de laatste trein terug naar huis
Dat de tumor onder controle is, willen de artsen niet gezegd hebben. Hij
lijkt een gunstige evolutie door te maken, zo verwoorden ze het. Aan de
ene kant is Andy gelukkig met de vooruitgang die hij nog altijd maakt,
aan de andere kant groeit de twijfel of hij nog ooit terug aan het werk zal
kunnen gaan. ‘Ik had een prima baan als kwaliteitsmanager bij een
producent van zonneweringen. In het begin hadden de dokters me
gezegd dat ik na een half jaar weer zou werken. Ik trok me daaraan op,
de ontgoocheling was groot toen ik besefte dat het niet zou lukken. Ik
ben nog altijd in dienst, ik loop af en toe nog eens langs bij mijn
collega’s. Ik heb al gepraat met de directeur maar hij heeft natuurlijk
terechte twijfels. Als ik een goede dag heb, zou ik in staat zijn te werken.
Op andere dagen zou het helemaal niet lukken. Proberen te werken,
houdt ook een risico in. Ik heb nu een hoge invaliditeitsuitkering. Stel dat
werken niet lukt, dan moet ik opnieuw de hele procedure doorlopen. En
als ik bij mijn terugkeer een minder goed betaalde functie uitoefen, loop

ik bovendien het risico op een lagere uitkering mocht ik het niet
volhouden.’
Voorlopig heeft Andy het idee om weer te werken, uit zijn hoofd gezet.
Hij steekt zijn energie in de Werkgroep Hersentumoren en in de
Vereniging Afasie. ‘Door mijn ziekte dreigde ik in een isolement te raken.
Mijn vrouw is op zoek gegaan naar zelfhulporganisaties en naar mensen
die met dezelfde problemen kampen. En zo kwamen we terecht bij de
Werkgroep Hersentumoren in Antwerpen. Door de grote afstand slagen
we er niet altijd in de bijeenkomsten bij te wonen maar als het lukt,
moeten we ons altijd haasten om de laatste trein terug naar Roeselare te
halen. We raken daar gewoon niet weg, die gesprekken doen me zoveel
goed. Ik ben ook actief in de Vereniging Afasie die wél een provinciale
werking heeft. We komen regelmatig samen in Torhout. Het contact met
lotgenoten is echt zeer belangrijk. Zij weten waarover je spreekt, zij
geven tips en steun, ze helpen met medische en emotionele vragen.
Alleen mensen met afasie weten hoeveel energie het vraagt om te
praten, zelfs mijn vrouw kan dat niet inschatten. Ik wil me nu inzetten om
de verenigingen meer naambekendheid te geven. We moeten zo veel
mogelijk lotgenoten uit hun isolement halen.’
Astrocytoom: vier categorieën
De hersentumor waarmee Andy Fonteyne kampt, is een astrocytoom
graad 2. De graad van ernst van astrocytomen is in vier categorieën
onderverdeeld. Astrocytomen graad 1 en 2 zijn weinig agressief. Een
herval is echter mogelijk en dan dikwijls in een hogere graad.
Astrocytomen graad 3 en 4 zijn veel agressiever.
Meer informatie
- Werkgroep Hersentumoren vzw, Gasstraat 5, 2950 Kapellen,
0495/30.35.11, info@wg-hersentumoren.be, www.wg-hersentumoren.be.
- Vereniging Afasie, p/a Els De Meulenaere, Dorre Eikstraat 46, 2550
Kontich, 0497/04.34.05, elsdem@gmail.com, www.afasie.be.
Dit artikel verscheen eerder in Leven nr. 47, patiëntentijdschrift van de
Vlaamse Liga tegen Kanker (www.tegenkanker.be).
Tekst: Bart Van Moerkerke, foto: An Nelissen

MATERIALENRUBRIEK
WOORDENBOEKEN ZONDER WOORDEN
“Als ik nu een foto had van wat ik wil, zou het toch veel gemakkelijker
zijn om ernaar te vragen!” Ken je dat gevoel? Voor zo’n situatie zijn er
woordenboeken zonder woorden. Het zijn kleine boekjes met heel veel
foto’s om aan te wijzen wat je bedoelt.
Deze boekjes zijn op de eerste plaats gemaakt om mee op reis te
nemen, maar ze kunnen ook in eigen land een hulpmiddel zijn,
bijvoorbeeld om boodschappen te doen.

Van Dale Aanwijswoordenboek
Het Van Dale Aanwijswoordenboek is niet groter dan een paspoort. Het
bevat 500 duidelijke kleurenfoto's en pictogrammen. Deze zijn ingedeeld
in zeven 'reisthema's’: reizen, overnachten, eten en drinken, shoppen,
outdoor, noodgevallen en de wereld. Het Van Dale Aanwijswoordenboek
is bedoeld voor vakantiegangers en (zaken)reizigers zonder of met
weinig kennis van de lokale taal. Dan kan het handig zijn om dingen aan
te wijzen of te laten aanwijzen in het boekje. Want één plaatje zegt vaak
meer dan duizend woorden!
Het Aanwijswoordenboek kost € 7,95.

Point it, Traveller’s language kit
“Point it” heeft ook het formaat van een paspoort. Er staan maar liefst
2000 afbeeldingen in. Dieter Graz, architect en fanatiek reiziger,
fotografeerde een half huishouden en alle nuttige zaken. Zoek het plaatje
op en wijs ernaar, en u wordt begrepen. Point it bevat hoofdstukken over
eten, uitgaan, persoonlijke verzorging, hotels enz. Maar ook een
afbeelding van het menselijk lichaam (voor als u bij de plaatselijke dokter
bent) en een wereldkaartje om te laten zien waar u vandaan komt.
Plaatjeswoordenboek Point It. (nieuwe editie 2009)
“Point it” kost € 6,90.

VRAAG HET AAN DR. GOOGLE!

Rent u na een doktersbezoek ook onmiddellijk naar de computer
om meer informatie op te zoeken over wat er met u aan de hand is?
Het internet barst van de medische informatie, maar hoe
betrouwbaar is dr. Google?
Sinds de komst van het internet beschikken patiënten over een
gemakkelijk instrument om informatie in te winnen. ‘Je hoort het steeds
vaker: patiënten die met hele stapels papier bij de dokter aankomen,’
zegt Geert Smits, directeur ICT van het UZA. Het internet maakt
medische informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar voor
iedereen. Het grote voordeel voor patiënten is dat ze op die manier beter
op de hoogte zijn van wat er met hen aan de hand is. ‘Wie verstandig
met het internet overweg kan, kan op die manier zijn
gezondheidstoestand beter begrijpen’, bevestigt dr. Léon Luyten, hoofd
medische informatie. En dat is een goede zaak, want uit studies blijkt dat
goed geïnformeerd zijn het genezingsproces vaak ten goede komt. Ook
online contact met lotgenoten kan positieve effecten hebben. Geert
Smits: ‘Door contact met anderen zijn patiënten gemotiveerder om een
behandeling aan te vatten of te verwerken.’
Denk aan uw privacy
Het is echter voor een leek niet makkelijk om een onderscheid te maken
tussen correcte informatie en foutieve of zelfs misleidende informatie.
Vaak is het ook moeilijk om medische informatie juist te interpreteren.
Dat kan vervelende gevolgen hebben. ‘Zo maken patiënten zich soms

onnodig druk om wat ze online hebben gelezen’, zegt Paul Vanden
Broucke van de dienst informatica. ‘En soms moeten dokters tijdens een
consultatie heel wat tijd spenderen om foutieve informatie te
ontkrachten.’ Bovendien zijn er ook risico’s met betrekking tot de privacy
van de patiënt zelf. Geert Smits: ‘Sommigen gooien zonder erbij na te
denken gedetailleerde persoonlijke informatie te grabbel op het net. Zo
word je zeer kwetsbaar voor misbruik.’
Op zoek naar de bron
Als u medische informatie opzoekt, moet u eerst en vooral nagaan van
wie de informatie afkomstig is. Op websites van ziekenhuizen, medische
professionals, beroepsverenigingen of patiëntenverenigingen hebt u de
grootste kans om correcte en uitgebalanceerde informatie aan te treffen.
Bij websites die door gebruikers zelf worden voorzien van teksten, zoals
blogs en fora, is er minder controle op de juistheid van de informatie.
Wees ook kritisch voor medische informatie afkomstig uit commerciële
hoek, bijvoorbeeld van farmaceutische bedrijven. Vraag gerust aan uw
eigen arts of de informatie die u hebt gevonden, betrouwbaar is. Een
interessante website is alvast www.betrouwbarebron.be.
En het UZA?
Ook het UZA levert online heel wat inspanningen. Op de UZA-websites
uza.be en maguza.be vindt u een schat aan informatie. De websites
worden bovendien voortdurend aangevuld met nieuwe informatie. Zet ze
alvast in je favorieten!
Bron: UZA nieuwsbrief (magUZA) nummer 81, juli 2010

RECHTZETTING
In “Wat zeg je?” van juni 2010 staat een artikel over een foto-frame (blz.
22). De link naar het filmpje op YouTube was niet juist. Sorry!
Dit is de goede link:
http://www.youtube.com/watch?v=K8yQn-hgI30

Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHBO

Deel 4 : REANIMATIE EN DEFIBRILLATOR
Katleen Vandeput

Wat is ventrikelfibrillatie?
Ventrikelfibrillatie is het trillen van de hartkamers, het feit dat het hart in
een chaotisch patroon trilt en niet meer ritmisch samentrekt.
Dit is levensbedreigend, aangezien het hart geen bloed meer kan
rondpompen en de zuurstofcirculatie stilvalt.
Na ongeveer 4 tot 6 minuten zonder zuurstof lopen hersencellen
onherstelbare schade op.
Bij ongeveer de helft van de slachtoffers van een hartstilstand is er
eigenlijk geen sprake van een échte stilstand van het hart, maar van
deze ventrikelfibrillatie.
Als het hart van een slachtoffer nog trilt, kan een elektrische schok de
abnormale trilling nog corrigeren. Dit kan met een AED.
Wat is defibrillatie?
Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok)
bij ventrikelfibrillatie (levensbedreigende hartritmestoornissen).
Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen.

Automatische externe defibrillator
Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel
dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende
hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het
slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer
kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener
door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem
overnemen.
Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het
slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het
toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te
gebruiken.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen een paar
uur leren reanimeren en omgaan met een AED.
De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval,
maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om
zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen
beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is
reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie,
het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken.
Hoe herken ik een AED in het straatbeeld?
Een AED herkent u in België aan
dit wettelijk verplicht pictogram:

Meer en meer zal ook volgend
internationaal pictogram gezien
worden:

Kan een AED een fout maken bij zijn analyse?
Een AED maakt gebruik van complexe analysesystemen om het
hartritme te interpreteren. Het percentage juiste analyses door een AED
ligt hoger dan bij professionele hulpverleners:
Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat niemand het slachtoffer
aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

Waarom volg je best een AED-opleiding?
De kans is erg groot dat iemand ooit in zijn leven in de omgeving een
hartstilstand meemaakt: in België krijgen 30 mensen per dag een
hartstilstand. Het is dus noodzakelijk zoveel mogelijk mensen op te
leiden in reanimatie en AED-gebruik. Direct reanimeren met een AEDtoestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer.
Door een opleiding te volgen, raken cursisten vertrouwd met reanimatie
en AED-gebruik. Later betekenen ze misschien als omstaander het
verschil tussen leven en dood.
In een AED-opleiding leert de cursist:
- hoe je een vermoedelijke hartstilstand herkent
- wanneer professionele hulp moet ingeschakeld worden en hoe je
dat doet
- hoe je moet reanimeren
- hoe je een AED-toestel gebruikt

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
• http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=3291

MANTELZORG
Uit Libelle, jaargang 25, nummer 3364, blz. 70-71
Het artikel gaat over Ria Bevers (de regioverantwoordelijke van
Antwerpen) en haar zoon.

WET VOOR DE VERGOEDING VOOR SLACHTOFFERS VAN
MEDISCHE SCHADE
Uit de Nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform, nr.
53, juni 2010

“Schrijven met licht, en beelden maken… een verhaal te vertellen”
Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie VZW
Project Wenskaarten voor Dertig Jaar Vereniging Afasie
Deel II over Leentje
… en Robby en twee keer het Pluimkrediet, voor- en achterkant van de
wenskaarten .
We beginnen met het Pluimkrediet, een subsidie van de Provincie
Vlaams-Brabant . Dat Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie
VZW al twee keer gekregen heeft . Een bedrag van € 250,- ( ca 10.000
Bef ) per keer .
Zo kunnen wij andere projecten verwerkelijken . Onder andere een
kalender, waar de Contactnamiddagen instaan en het thema . Dan
weten de leden dat er om de zes weken een samenkomen is in
Rotselaar . Of 1 keer in Antwerpen-Linkeroever voor de “Algemene
Ledenvergadering” . Waar iedereen welkom is !!!
En in september er altijd De Nationale Dag van de Vereniging Afasie
doorgaat . Dit jaar is het nog bijzonder dan andere jaren, nu gaat het
over “de nationale dag 30 jaar vereniging afasie” - via een mail van de
voorzitter begin februari 2010 .
De uitgave van de “KALENDER 2010” is bijna hetzelfde bedrag als de
winst van verkoop van de wenskaarten, nog een pluspunt !

Directie sociaal beleid van de Dienst welzijn en gezondheid van de
Provincie Vlaams-Brabant, namens de deputatie in opdracht van de
provinciegriffier de Heer Erik VAN DEN BEGIN, directeur sociaal beleid
en de verslaggever, Mevrouw Monique SWINNEN, gedeputeerde voor
welzijn kregen wij het ‘Pluimkrediet voor welzijnsorganisaties’ .
Wij danken u !
Wij kregen ook speciale giften voor de wenskaart, oa het Huis van An,
Hasselt ; wij danken u ook . En de fotograaf de Heer Robby Engels, die
ons een ruime collectie foto’s gestuurd heeft, waar wij de beste – voor
ons, eind december - namen .
Robby is een dorpsgenoot van Janneke en Hubert Mannaerts-Strauven .

Voor zijn pensioen was hij Controleur van de Belastingen in Wallonië,
een heel andere job dan zijn hobby als fotograaf .
Wij hebben hem ontmoet met een tentoonstelling in de St.Niklaaskerk
van Outgaarden ( een wijk van Hoegaarden ) : “Outgaarden – Anders” .
Hij probeerde de toeschouwers om op een andere manier hun dorp te
bekijken .

De in 1948 geboren Hoegaardier ‘kreeg de microbe voor fotografie te
pakken toen hij voor het dagblad “Vers l’Avenier” als correspondent
werkte . Schrijven en beelden maken waren een uitlaatklep naast de
saaie cijfers bij de Administratie der Belastingen . Om zich technisch te
kunnen verbeteren sloot hij begin jaren ’80 aan bij de Fotografische
Kring Artoase te Tienen, waar hij nog steeds lid is .
Met zijn beelden in kleur, zwart-wit of digitaal probeert hij een verhaal te
vertellen want de essentie van fotografie is “schrijven met licht” . Een foto
moet je beleven en aanvoelen, een foto moet emoties losmaken, het
gemaakte beeld moet juist zijn . Maar het vastleggen van beelden blijft
altijd een kwestie van keuzes maken volgens Robert’ ( dixit journalist
Raymond Billen in Het Nieuwsblad ) .
Dat was ook het idee, de personen met hun eigen afasie, aan de leken
kunnen uitleggen dat afasie onherroepelijk is voor hun verder leven, en
het zo kunnen laten zien met een tekening of met foto’s . Maar dat idee
is wel mislukt …
Zoals het inpakt van de publiciteit na het symposium Awarness in 2000 :
‘Er kwam bijna niets meer in de krant of op tv’ zei iemand in een
Contactnamiddag toen, want wij spraken over dat jubileum “20 jaar
Vereniging Afasie VZW”, dat in Brussel doorging .
Het Actieplan had niet genoeg nagedacht over de media ; of was dat
omdat onze chronische ziekte als afasie, een klein deeltje is van de
medische wetenschap ?
Een dééltje is Anneke, Paul, Mariette, Georges, JP, Martine, Walter,
Lotje, Maria, Simone, Gilbert-van-Waterloo, … 10 van de 50 leden van
Regio Vlaams-Brabant van de Vereniging Afasie en zeker niet vergeten,
wat in een vroegere editie van ‘Wat zeg je?’ stond,
wordt vervolgd : Leentje !

Leentje Verhaert was leraar Nederlands . Zij werkte voor ASO, TSO en
BSO, maar toen zij 51 jaar was, kreeg zij een beroete . Met stoornissen
als hemiplegie ( halfzijdig verlamming, meestal aan de rechterkant ) en
afasie . En apaxie ( uitvoeren van doelgerichte bewegingen en
handelingen ) ; zie brochure “Afasie, wat nu ?” pagina 14 tot17 of in de
website afasie.be .
Ik leerde Leentje kennen in een Contactnamiddag in Rotselaar : de
verantwoordelijke Regio Leuven (*), de Heer Karel Baras, liet ons beiden
ons eigen verhaal vertellen .
Dat jaar was 1998, was ook het jaar dat mijn revalidatie gedaan was .
In de revalidatietijd leerde ik een vrouwelijke patiënt kennen, Anneke uit
Linter . Zij was al een jaar lid van … de Vereniging Afasie VZW . Door
haar werd ik ook lid en in die Contactnamiddag in 1998 leerden wij
Leentje kennen, en een deel van haar gezin, haar echtgenoot Bob en
twee van hun kinderen, Birgit en Steven .
Zij wonen in Wijgmaal, near (Rock)Werchter - dat een deel van
Rotselaar is .
De oudste zoon Peter was al getrouwd en woonde in een ander huis met
zijn gezin .
Leentje wilde ‘terug les gaan geven voor mijn pensioen,’ zo werkte zij
dagen en nachten, kreeg na de revalidatie nog kinesitherapie en
logopedie, want dit is heel nodig .
‘Ik kreeg meestal dictees’ schreef zij .
Hoe wist ik dat ?
Na mijn revalidatie was ik ten einde raad, alles wat ik kon, ging niet meer
; ik was toen 51 jaar . Er waren dagen dat ik liever dood wou zijn …
gelukkig was er de vereniging, en haar samenkomsten . Bij een
Contactnamiddag, bij de abdij van Keizerberg in Leuven, hadden wij een
goed idee : elkaar brieven schrijven !
Anneke en ik deden mee, en Leentje als lerares Nederlands (!), kon
onze fouten verbeteren, want ik begreep ook dat het verlies van een
logopedie mijn Nederlands slechter werd .
Hoe erg Leentje werkte, begrepen wij dat ‘terug gaan werken als lerares’
heel heel moeilijk zou worden . Zij had gelukkig nog de taak
regioverantwoordelijke te zijn in de Vereniging Afasie VZW, is heel
nuttig, en iedereen begreep haar nood .
In 1999 mocht Regio Vlaams-Brabant (*) De Nationale Dag van de
Vereniging Afasie organiseren . Anneke en ik hielpen mee als actieve
leden, het begin van een Werkgroep .

Zo kwamen wij drieën veel meer samen, en werden vrienden ; also met
al die brieven !
Twee dikke fardes vol brieven . Over twee jaar tijd .
Toch zijn wij gestopt in 2000 . Waarom ?
Omdat Leentje kon duidelijk schrijven met de hand, maar zij kon niet
lezen . Zij zag onze vragen én fouten niet !
Zij kon haar eigen brief niet lezen !!
‘Ik schaam mij diep over deze brief als lerares Nederlands’ is een kreet
van wanhoop !
Wie geen begrip heeft wat afasie kan doen, begrijpt het zeker niet, hoe
verschrikkelijk het is .
Toevallig kreeg iemand het idee ( in 1999 ) het idee om Leentje naar de
Kunstacademie te gaan, want thuis in haar jeugd was ook kunst te …
lezen .
Haar vader was onderwijzer en ook romanschrijver, auteur Emil
Verhaert.
‘Mijn vader kon goed verhalen vertellen’ ; en Janneke had al een boek
gelezen, ‘De moordenaar is blond’ .
Zo kon Leentje een ander soort verhaal vertellen, niet als lerares en zelfs
niet dat zij afasie heeft … of misschien wel : anders had zij dat nooit
kunstenaar geworden .
Er was vroeger een afbeelding in een ‘Wat zeg
je?’ en twee tekeningen bij het symposium ‘Afasie,
anders bekeken’ in 2005 hingen aan een muur, en
eentje voor de wenskaarten in houtstekening .
Wij danken Leentje voor haar steun !!

Hubert Mannaerts
(*) Regio Leuven werd in 1998 Regio Vlaams-Brabant, met als
verantwoordelijken de dames Leentje Verhaert en haar dochter Birgit
Tanésy .
Zij deden het drie jaar, en in 2001 deed Hubert Mannaerts hun taak over
… Regio Vlaams-Brabant

HYGIENE : SSSSSTRESS !
Wat is stress ?
Stress betekent letterlijk spanning. Stress brengt het lichaam in een staat
van paraatheid. Stress zorgt ervoor dat het lichaam zich gereed maakt
voor actie:
- de hartslag neemt toe
- de ademhaling wordt sneller
- de spieren spannen zich aan
Deze lichamelijke reacties worden in gang gezet door het hormoon
adrenaline. Door deze voorbereiding kunnen we bedreigingen die op
ons afkomen weerstand bieden. Dit wordt ook wel ‘fight or flight
reponse’ (vecht-of vluchtreactie) genoemd.
Stress zorgt ervoor dat iemand hard wegrent als hij achterna wordt
gezeten, of op scherp staat als hij iets moeilijks moet doen. Als de
dreiging of moeilijke klus voorbij is, keert het lichaam terug naar zijn
gewone staat. Dit ervaren we als opluchting : de spanning glijdt van ons
af.
Mensen reageren niet alleen met stress op ‘werkelijke’ gevaren, zoals
een auto die op ons afkomt. Wij reageren ook op zaken (gevaren) die
nog niet hebben plaatsgevonden, gevaren die we verwachten. Het idee
van te laat komen, een examen doen of het werk niet afkrijgen, kan al
een voldoende reden zijn om stress te krijgen.
Het nadeel hiervan is dat het lichaam zich voorbereidt op actie zonder
dat dit nodig is. De energie hoopt zich dan op in het lichaam. Dit
merken we doordat we ons ‘s avonds doodmoe voelen, zonder dat we
die dag lichamelijk heel actief zijn geweest.
Stress kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Soms is
stress nodig om een opdracht of een doelstelling tot een goed einde te
brengen. Het maakt de mens alerter en zet zijn zintuigen op scherp
zodat hij beter presteert of zich beter verdedigt tegen bedreigende
situaties.
Stress is dus tijdens de hele evolutie van de mens aanwezig geweest,
doch de functie van stress veranderde mettertijd.

Vaak hebben we er geen erg in, maar ongemerkt krijgt ons lichaam heel
wat stresssignalen (stressoren) binnen.
Een stressor kan vanalles zijn ;
een ingrijpende gebeurtenis
kleine dagelijkse irritaties (bv in de file staan)
piekeren ( bv over een lichamelijke klacht of over de toekomst)
Eenzelfde stressor leidt niet bij iedereen tot dezelfde stressreaktie. De
hoeveelheid stress die je ervaart, hangt af van de manier waarop je met
de stressor omgaat en of je er zelf iets aan kan doen of niet.
Mensen reageren niet alleen met stress op het moment van het
voorkomen van de stressor. De stressreaktie kan ook plaatsvinden als
de stressor voorbij is en de spanning vermindert. Een bekend voorbeeld
hiervan is hoofdpijn die optreedt in het weekend of aan het begin van de
vakantie.
Als er in je leven zoveel stress-signalen zijn dat je lichaam niet de
gelegenheid krijgt om zich weer te herstellen, spreken we van
ongezonde stress.
Wat zijn de gevolgen van stress ?
Je systeem reageert op stressoren door adrenaline vrij te geven en kan
oververhit geraken.
De gevolgen hiervan zijn voor iedereen anders.
De ene zal zich moe beginnen voelen, de ander depressief. Sommige
mensen ontwikkelen tijdelijk een hoge bloeddruk, maar ook
hartkloppingen, spanningen op de borst, spierpijn of hyperventilatieaanvallen kunnen voorkomen.
Langdurige stress kan zelfs een verhoogd risico geven op een
hartinfarct, CVA, als je daar aanleg voor hebt, of kan een aanleg voor
diabetes tot uiting doen komen.

In de volgende uitgave van ‘Wat zeg je?’ : Wat kun je doen tegen
stress?
Claire van Gorp

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

__________________________________________________
OPROEP: VAKANTIEVERHALEN

THAISE KIP, 40 SATÉS
1 kg kipfilet
Marinade
2-3 Aziatische sjalotjes, grof gehakt
4-5 tenen knoflook, grof gehakt
4 korianderwortels, fijngehakt
2,5 cm gemberwortel, in plakjes
1 el geroosterde gemalen kotiander
1 el geroosterde gemalen komijn
1 el geroosterde gemalen geelwortel
1 tl kerriepoeder

2 el lichte sojasaus
4 el plantaardige olie
410 ml kokosmelk
2 el palmsuiker
1 ½ tl zout
40 houten satéstokje, 1820 cm lang

Snijd:
De kipfilet in de repen van 4
cm breed, 10 cm lang en 5 cm dik en doe
in de kom
Doe: De sjalotjes, knoflook,
korianderwortels en gember in een
keukenmachine of blender en maal tot een
pasta (of gebruik en vijzel en stamper)
Voeg de pasta toe aan de kip, samen met de geroosterde koriander,
komijn, geelwortel, het kerriepoeder, de sojasaus, plantaardige olie,
kokosmelk en het zout.
Meng alles goed, dek de kom af met ten minste 5 uur of de hele nacht in
de koelkast. Roer zo nu en dan.
Laat: De satéstokje 1 uur in water weken om te voorkomen dat ze tijdens
de bereiding verbranden.
Rijg Een stukje gemarineerde kip aan elk stokje. Als de stukje kip klein
zijn, rijg u de twee stukje aan elk stokje.
Steek
De barbecue aan of verwarm de grill voor. Als u een grill
gebruikt, bekleed de bakplaat dan met aluminiumfolie. Rooster de satés
5-7 minuten aan beide kanten, of gril ze 10 minuten aan elke kant, tot de
kip gaar en verkoold.

Keer de stokjes voortdurend om en bestrijk het vlees tijdens het rooster
met de marinade. Gebruikt u de grill, schuif de bakplaat dan niet te dicht
onder de warmtebron in de oven.
Serveer de saté heet met pindasaus of komkommersalade.
Herman Janssen

EVENTJES LACHEN

DREMPEL
Een vertegenwoordiger ziet een jongen op een drempel zitten en vraagt:
“Jongen, is je moeder thuis?”
“Jawel meneer !” zegt de kleine beleefd.
De vertegenwoordiger loopt naar de deur en belt aan. Niemand doet
open. Hij belt nog eens aan. Niks. Nog eens. Weer komt niemand
opendoen. Zuchtend draait hij zich om en vraagt aan de jongen of hij wel
zeker is dat zijn moeder thuis is.
“Natuurlijk” “Maar hier doet niemand open?”
“Ja, maar ik woon hier niet.”….
HONDS
Een onderwijzer vraagt Jantje of hij na de les even wil wachten en legt
hem dan twee opstellen voor. “Dit opstel over jouw hond is bijna woord
voor woord hetzelfde als dat van je broer.” “Dat is toch niet verrassend?
Het is dezelfde hond!”
ONVERDRAAGLIJK
“Mijn vrouw heeft een rare gewoonte, ze blijft gewoonlijk op tot drie, vier
uur in de morgen.”
“En wat doet ze dan zo laat?”
“Wachten tot ik thuiskom!”

WOORDZOEKER
TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

auto
bromfiets
bus
driewieler
fiets

helikopter
kabelbaan
kinderwagen
koets
motor

rolwagen
slee
tandem
taxi
tram

trein
veerboot
vliegtuig
vrachtschip
vrachtwagen

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

(foto nog niet
beschikbaar)

Regio West-Vlaanderen
Dhr. Ronny Witgeers
Frans Masereellaan 15
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

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!

CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
04/09/2010
26/09/2010
23/10/2010
27/11/2010

Uiteenzetting door Els Dammekens (Borsbeek)
De Nationale Dag Afasie in Limburg
Het Zilvermuseum (Deurne)
Breugeltafel (Borsbeek)

Regio Vlaams-Brabant :
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
23/10/2010
27/11/2010

De Nationale Dag Afasie in Limburg
Contactnamiddag
Contactnamiddag

Regio West-Vlaanderen :
26/09/2010

De Nationale Dag Afasie in Limburg

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.

