Beste leden,
Zaterdag, 26 september was misschien wel de leukste
dag van het jaar voor onze vereniging. We vierden onze
jaarlijkse Nationale Dag én onze vereniging werd dertig
jaar geleden opgericht. Reden genoeg om een feestje te
bouwen!
Guido Sleypen en zijn team verwelkomden ons in Kuringen en
vergastten ons op een schitterend festijn. In restaurant
Draeckerwinning, oorspronkelijk een herenboerderij uit de zestiende
eeuw, genoten we van een heerlijke maaltijd. Na een korte wandeling
bracht het Limburgs Popkoor Horlecante de stemming er verder in met
een reeks swingende songs. Tot slot kregen alle gasten nog een
sleuteletui en een kalender aangeboden. Kortom, een dag om in een
gezellige sfeer vrienden en bekenden terug te zien. Bedankt, Guido voor
deze onvergetelijke dag en proficiat aan jou en je team.
Zoals ik al schreef, kregen alle aanwezigen een kalender van 2011.
Deze ‘afasiekalender’ werd door regioverantwoordelijke Hubert
Mannaerts gemaakt. Met een minimum aan overleg en ondersteuning is
Hubert er in geslaagd een prachtig resultaat af te leveren. Het
duidelijkste bewijs dat personen met afasie niet volledig uitgeteld zijn,
hangt in 2011 bij iedereen aan de muur. En we hebben telkens een
maand de tijd om alle foto’s eens grondig te bekijken. Graag onze
gelukswensen voor Hubert!
In dit nummer vinden we ook iets nieuws. Ons ledenblad Wat Zeg Je?
moet zich in de eerste plaats tot personen met afasie richten. Daarom
verschijnen vanaf nu elke keer een aantal bladzijden speciaal voor deze
lezers. We willen met eenvoudige teksten, een groter lettertype en een
overzichtelijke lay-out onze leden met afasie meer bij Wat Zeg Je?
betrekken. Wij hopen op jullie reacties zodat we nieuwe initiatieven
kunnen nemen voor onze leden.
Beste leden, wanneer dit nummer in uw brievenbus ligt zijn de dagen al
erg gekort en zijn de feestdagen met de komst van Sint en Piet al
ingezet. Ik hoop dat het voorbije jaar voor iedereen naar wens is
verlopen; zonder veel zorgen en problemen.
Ik wens dan ook iedereen prettige kerstdagen en een vlekkeloze start
van 2011 toe!
R Vanbylen, Voorzitter
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LIDGELD EN GIFTEN VOOR HET JAAR 2011
Weer is er een jaar voorbij. Wat gaat het snel !
En weer moet er in Wat zeg je? een pagina gewijd worden aan het
lidgeld voor volgend jaar.
Daarom vragen we aan de leden om het bijgevoegd
overschrijvingsformulier in te vullen (het lidgeld bedraagt 12,50 euro)
en af te geven bij de bank. Leden die geen bankrekening hebben kunnen
terecht bij de regioverantwoordelijke.
Gelieve bij de mededeling te vermelden om welke persoon het gaat voor
wie het lidgeld betaald wordt. Dit maakt het iets gemakkelijker voor de
penningmeester.
Na betaling kan u weer rekenen op de ontvangst van ons
driemaandelijks tijdschrift ‘Wat zeg je?’.
Wel willen we u vragen het lidgeld pas te betalen na 1 januari 2011, dit
om boekhoudkundige moeilijkheden te voorkomen.

Buiten het lidgeld is het ook mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift te
storten op onze rekening. (Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 euro)
Begin 2012 ontvangt u dan een attest om bij uw belastingaangifte te
voegen. U kan ongeveer de helft van uw gift terugkrijgen via uw
belastingaangifte. Ook kan u op uw overschrijvingsformulier voor giften
vermelden voor welke regio uw bedrag bestemd is. En er ook bijzetten of
u een fiscaal attest wenst.
U moet er wel aan denken dat lidgeld en giften twee aparte zaken zijn.
Indien het allemaal een beetje ingewikkeld lijkt, kan u altijd terecht met
uw vragen bij het secretariaat of uw regioverantwoordelijke.
Het bestuur dankt u in ieder geval al voor uw trouwe bijdrage en wenst u
en uw familie een zeer voorspoedig 2011!
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 29 MEI 2010
Aanwezige effectieve leden: K. Baras, R.Bevers, E.De Meulenaere, M.
De Noble, G. Desmetz, M.Guzzone, M.Huijbrechts, E. Jacobs, M.
Kesteloot, K.Lambers, Dr.J.Proesmans, G.Sleypen, E.Stoop,
R. Vanbylen, P. Vanderschueren, G. Van den Brande, L.Vercruysse,
I.Verschueren, M. Weyler, R.Witgeers.
Aanwezige effectieve leden bij volmacht: L.Berlamont, H. Mannaerts,
F.Mortier, M.Solomé,
J. Strauven, J. Van Dessel, M. Vandenbulck, P.Van Malleghem,
G.Vanspringel,
Verontschuldigd: F. Dieudonne, M. Hoeck, C. Lafosse, K. Lissens, M.
Sanders, M. Solomé, E. Thiery, P.Thys, C. Van Gorp, R. Witgeers,
Afwezig: N.Cappaert, S. Claeyssens, G.Dermul, E.Meeuws, G.
Mestdagh, D.Reuter, S. Desmet,
M. Vermeiren, J. Wostyn
Aanwezige leden: M. Van Doren, K. Van Tiggel
1.Verwelkoming door de voorzitter:
- De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en benadrukt het
belang van een algemene vergadering, die statutair verplicht is.
Ze biedt jaarlijks de gelegenheid voor rechtstreeks contact en
uitwisseling van ideeën en nieuwe suggesties.
- We gedenken alle overleden leden en familieleden van het voorbije
jaar.
2. De notulen van de A.V. 33 van juni 2009 worden goedgekeurd en
ondertekend.
3. Financieel verslag 2009:
De vereniging is financieel gezond.
De inkomsten bedroegen € 18091,27 waarvan lidgeld:€ 3067 en giften
€ 6728,50.
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De uitgaven totaliseerden € 14699,26.
Het boekjaar 2009 eindigt met een batig saldo van € 3392,01
De beheerskosten liggen met 8,17% ver onder de toegelaten grens van
20%.
Het is belangrijk te benadrukken wanneer leden een gift storten ze
duidelijk vermelden voor welke regio de gift bestemd is. Anders blijft
deze gift voor de centrale kas.
De financiële gezondheid van de vereniging moet bewaakt blijven.
Spaarzaamheid met het oog op de toekomst, namelijk de digitalisering
van de communicatie en promotie van de vereniging enerzijds en het
organiseren van een studiedag anderzijds. Dit zal maar mogelijk zijn
door o.a. sponsoring en door eigen middelen zuinig te beheren.
Ook de regionale boekhoudingen eindigen met batige saldi in alle regio’s
dankzij het goede en zuinige beheer van de regioverantwoordelijken.
De maatschappelijke zetel is nog steeds op het adres van Luc
Berlamont. Het bankrekeningnummer is 880-3187421-48, Vereniging
Afasie Bassevelde en dus NIET in Kontich of Schoten.
4. De begroting 2011 wordt goedgekeurd.
De kantoorkosten (€ 3000) worden hoog begroot met het oog op het
digitaliseren van de vereniging. De hoofdopdracht van de vereniging ligt
bij de regio’s. Deze kerngroepen moeten bij hun werking versterkt
worden. De communicatie tussen de regio’s onderling en het algemeen
bestuur kan nog verbeterd worden.
5. De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.
6. Voorstelling nieuwe “effectieve “ leden: Er hebben zich geen
nieuwe effectieve leden aangemeld.
7. Actualiseren van effectieve leden:
De voorzitter noteert het ontslag van Jef van Dessel en Florreke
Dieudonne. Jef was jarenlang regioverantwoordelijke van Antwerpen en
werd hierbij bijgestaan door zijn echtgenote Florreke.
8. Jaaroverzicht (juni 2009 – mei 2010)
Het hart van de vereniging ligt in de verschillende regio’s:
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- Antwerpen organiseerde dit jaar verschillende binnen- en
buitenactiviteiten. Dit op hun vaste stek in Borsbeek met o.a. een
kwis, een bezoek aan het Provinciehuis, een bezoek aan de
brandweer van Antwerpen, kaarten knutselen, het bezoek van de
sint, het jaarlijks etentje in januari. Naar aanleiding van de Week van
de Afasie werden ballonnen opgelaten op het St.Annastrand aan de
Schelde.
- Limburg kan op veel interesse rekenen voor de verschillende
activiteiten die zij organiseren o.a. bowling, een filmbezoek, een
bezoek aan Het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek, een
informatienamiddag rond beroerte in samenwerking met het
seniorencentrum, een informatienamiddag rond afasie met
logopediste Evi Gijsbrechts, het jaarlijks nieuwjaarsdiner. Limburg
bereidt tevens de organisatie van de Nationale Dag op 26/9 voor.
Ook regio Limburg organiseerde een ballonactie naar aanleiding van
de Week van de Afasie in de Japanse tuin te Hasselt.
- Vlaams-Brabant organiseerde tijdens hun bijeenkomsten o.a. een
kaartenactie door Hubert Mannaerts, een nieuwjaarsdiner met kaasen vleesschotel, een interessante informatienamiddag rond
“Voorlopig bewind” door een vrederechter, de jaarlijkse terugkeer
naar de “Open tuin” te Lubbeek bij Luce Plasschaert.
- West-Vlaanderen organiseerde in de regio van Torhout verschillende
activiteiten o.a. een bezoek aan het Mosterdmuseum, een bezoek
aan het museum van Torhouts aardewerk, een wandeling in het
Groenhovebos, het nieuwjaarsdiner met accordeonist. Een
ballonactie naar aanleiding van de Week van de Afasie werd in juni
georganiseerd.
- Oost-Vlaanderen krijgt een dikke proficiat voor zijn organisatie van de
Nationale Dag in 2009 te Zele. Zij bezochten dit jaar het Dr.
Guislainmuseum en de brandweerkazerne te Antwerpen
(samenwerking met regio Antwerpen), een presentatie over afasie
door Evi Gijsbrechts, een gezellig nieuwjaarsetentje en een
diavoorstelling met foto’s over de heropstart van de regio. Ballonnen
werden opgelaten in het Citadelpark te Gent naar aanleiding van de
Week van de Afasie.
- De regioverantwoordelijken krijgen een cadeaumand met chocolade
en koekjes als waardering voor hun enorme inzet en voor de vlotte
werking in hun regio.
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9.Algemene werking en lopende activiteiten:
- De Nationale dag van 2009 vond plaats in Zele. Een geslaagde dag
met ongeveer een 80 deelnemers. De jonge regioverantwoordelijken
worden nogmaals gefeliciteerd met hun puike organisatie.
- Het e- mailprogramma voor afasiepatiënten werd aangekocht. De
opvolging van dit programma gebeurt door Katleen Vandeput en
Frank Paemeleire.
- Zowel statuten als financiële rekeningen van de verschillende regio’s
zijn momenteel wettelijk in orde .
- Het ledenbeheerprogramma werkt niet meer vlot en is verouderd. Irini
Troisfontaines, collega van Raymond Vanbylen, herwerkt dit
programma in Acces. Voorlopig zullen hier mee verder moeten.
- Uitkijken naar een ledenbeheerprogramma dat compatibel is met het
boekhoudkundig programma blijft echter het einddoel.
- Derde Afasiemeeting van 2de jaarsstudenten logopedie en personen
met afasie in mei 2010 in de Lessius Hogeschool (Antwerpen). Deze
dag kende opnieuw een groot succes en werd als positief ervaren
zowel door de studenten als door de personen met afasie. Doel was
om studenten logopedie voor te bereiden in hun omgang met de
problematiek afasie. Kris Lambers, departementshoofd en docente
aan de hogeschool en medeorganisator van deze ontmoetingsdag,
bedankte de vereniging voor haar medewerking. Dit jaar brachten
een persoon met afasie, Meld Geysen en een partner van een
afasiepatiënt, Marcel Kesteloot, een pakkende getuigenis.
De ochtend van de Afasiemeeting werd Aimé Duerinck geïnterviewd
door Radio Twee.
Een eventuele vierde uitgave volgend jaar wordt bekeken.
- Project “Beter in beeld” van VT4 en TV5: De geselecteerde nonprofitorganisatie krijgt een TV-spot van 30” om zich bekend te maken.
De Vereniging Afasie stuurde haar kandidatuur in, maar werd niet
geselecteerd.
- Op 14/10/’09 had een vraaggesprek plaats van Roel Heijlen,
medewerker van het Vlaams Patiënten Platform met Lieve
Vercruysse, Raymond Vanbylen en Els De Meulenaere. Naar
aanleiding van het 10- jarig bestaan van het Vlaams Patiënten
Platform werden de wensen en behoeften van patiëntenverenigingen
genoteerd. Zo vroeg onze vereniging o.a. of het niet mogelijk was
een jurist aan te stellen voor wettelijke aangelegenheden.
Ondertussen heeft het VPP een vacature opengesteld voor een jurist.
- Op 23/ 10 viering van het 10- jarig bestaan van het Vlaams Patiënten
Platform. Ria Bevers, Lieve Vercruysse en Raymond Vanbylen waren
aanwezig op deze geslaagde feestnamiddag met panelgesprek en
receptie.
6

- De Vesalius Hogeschool van Gent organiseerde op 27/ 11 een
kennismakingsnamiddag voor eerstejaarsstudenten logopedie met
verschillende patiëntenverenigingen. Dit ging door te Veldegem.
Onze vereniging werd vertegenwoordigd door Ginette Desmetz ,
Marcel Kesteloot en Raymond Vanbylen.
- De redactieraad van het tijdschrift “Wat zeg je?” wordt geprezen voor
zijn stiptheid, de mooie lay- out en de degelijke inhoud. Voor de
inhoud zorgen echter vele mensen, niet in het minst onze leden. Het
tijdschrift wordt gemaakt voor en door leden en heeft niet de
bedoeling een professioneel blad te zijn. Aan de leden wordt dan ook
gevraagd om geregeld een artikel binnen te sturen.
- Website: De website “ www.afasie.be” wordt onderhouden en
bijgewerkt door Frank Paemeleire. Er wordt gevraagd om tijdig de
aankondigingen van de contactnamiddagen door te geven.
- Evi Gijsbrechts, een pas afgestudeerde logopediste maakte voor
haar eindwerk een heldere Power Point presentatie rond afasie. Zij
werd reeds uitgenodigd door regio Antwerpen, Oost- Vlaanderen en
Limburg.
- Een beleidsplan voor de Vereniging Afasie werd opgesteld door de
voorzitter Raymond Vanbylen. Dit wordt samen met de vergadering
overlopen. Het is een plan dat kan groeien en verder uitgebreid kan
worden. Het is o.a. gebaseerd op gesprekken met verschillende
personen van de regio’s over hun bekommernissen over en
verwachtingen van de vereniging.
10. Nieuws uit de regio’s:
Antwerpen: Koen Janssen, zoon van Ria Bevers werd geïnterviewd door
het weekblad Libelle naar aanleiding van de Week van de Mantelzorger.
Het interview zal in de loop van de maand juni verschijnen.
12. Rondvraag
Geen variapunten werden aangebracht.
Tot slot bedankt het bestuur de vele medewerkers en de leden die zich
belangeloos inzetten voor de Vereniging Afasie.
Na de vergadering de aanwezigen worden uitgenodigd voor een kleine
maaltijd.
De Voorzitter
R. Vanbylen

De secretaris
E.DeMeulenaere
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FUNCTIO-BOX: TOETSING IN DE PRAKTIJK
MATERIAALBOX EN WERKBOEK VOOR FUNCTIONELE THERAPIE BIJ PERSONEN MET
NEUROGENE COMMUNICATIESTOORNISSEN

Stefanie Huygens en Jolien Mortier (logopediste)
In 2007-2008 maakten wij als eindwerk aan de Hogeschool Gent, opleiding logopedie –
audiologie de FUNCTIO-box. Dit gebeurde onder begeleiding van Catherine De Vos,
Kathleen Van Snick en Els Verhaeghe. In 2009 stelden we deze box voor in het tijdschrift
Logopedie. Op dit moment willen we kijken of de box bruikbaar is voor logopedisten. Op
basis van de opmerkingen van de logopedisten kunnen we de box dan verbeteren.

AFASIETHERAPIE
Op dit moment staan we steeds meer stil bij hoe mensen met afasie omgaan met hun
taalstoornis in het dagelijks leven. Dit heeft ook gevolgen voor de afasiebehandeling. Naast
de klassieke taaloefeningen maken we steeds meer gebruik van functionele therapie. Bij
deze therapie worden de behandeldoelen bepaald in overleg met de afasiepatiënt (= de
cliënt) en zijn omgeving. Verder wordt er gebruik gemaakt van materiaal en activiteiten (bijv.
naar de winkel gaan, de bus nemen) uit de dagelijkse omgeving van de cliënt. Indien nodig
wordt de gesproken taal ondersteund door andere communicatievormen en –hulpmiddelen
(bijv. gebaren, een taalzakboek, een spraakcomputer).

Maar momenteel bestaat er nog geen Nederlandstalig oefenmateriaal voor functionele
afasietherapie. Daarom werd aan de Hogeschool Gent de FUNCTIO-box ontwikkeld. Deze
box is nog niet uitgegeven.

KORTE BESCHRIJVING FUNCTIO-BOX
De FUNCTIO-box bestaat uit drie materiaalboxen. Elke materiaalbox bevat het materiaal
voor 1 thema. Momenteel zijn er dus drie thema’s uitgewerkt:
-

winkelen in de supermarkt of in de speciaalzaak (bijv. de slager);
ontspanning binnenshuis;
ontspanning buitenshuis.
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Elk thema bevat verschillende concrete oefeningen (= activiteiten). In totaal kunnen 176
activiteiten worden ingeoefend. Dit gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het
gebruik van:
- rollenspellen;
- logische reeksen;
- oefeningen met tekstballonnen;
- zoekopdrachten;
- lees- en schrijfopdrachten.

A

B
Nieuws

“Hallo, ik heb een vraag.”
Binnenland

1.

“Vraagt u maar hoor.”

Buitenland

1.

Sport

1.

D

“Waar staan de cd’s?”
“Die staan bij ‘radio en
televisie’. Ik loop even met
u mee.”

-

Cafébediende
Cliënt
Cafébediende

“Goedendag, wat had u gewenst?”
“Hallo, ik wil graag…”
“Excuseer, kunt u dat nog eens
herhalen?”

-

Cliënt

“Ja, ik wil graag …” + aanwijzen drankje
op drankenkaart.

C
die spons

kost

hoeveel

€ 14,95

die

kost

Figuur 1: voorbeeldoefeningen FUNCTIO-box
A: Winkelen in de supermarkt: activiteit 46: hulp vragen: plaats product: situatiepictogram
B: Ontspanning binnenshuis: activiteit 8: luisteren naar de radio: schematiseren
C: Winkelen in de supermarkt: activiteit 48: hulp vragen: prijs product: logische reeks
D: Ontspanning buitenshuis: activiteit 4: bestellen van een drankje: herhalen van de
bestelling
Per oefening schreven we het nodige materiaal, de werkwijze en een aantal voorbeelden op.
Vaak noteerden we ook een aantal tips die de activiteit wat vergemakkelijken. In het
werkboek staan ook een heleboel formulieren die hulp kunnen bieden bij het uitvoeren van
een activiteit of het voeren van een gesprek. Deze formulieren staan ook op een cd-rom
zodat ze makkelijk aan te passen zijn.
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BESPREKING TOETSING IN DE PRAKTIJK
Toen we de FUNCTIO-box maakten, gaven reeds acht logopedisten hun mening over de
boxen. De FUNCTIO-box leek hen bruikbaar bij volwassenen met afasie of een andere
taalstoornis.

Nu is het onze bedoeling om de boxen grondig te laten beoordelen zodat we de FUNCTIObox kunnen verbeteren en eventueel uitgeven. Daarom vroegen we in het tijdschrift
Logopedie of er logopedisten geïnteresseerd waren om de FUNCTIO-box uit te proberen.
Zeven ziekenhuizen en revalidatiecentra in Vlaanderen en Nederland wilden meewerken.
We vragen de logopedisten om verschillende activiteiten uit te proberen bij zoveel mogelijk
patiënten. Daarna verzoeken we hen om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Momenteel
zijn er nog geen gegevens bekend, maar op basis van de bevindingen van de logopedisten
zal de FUNCTIO-box worden verbeterd en mogelijks worden uitgegeven.

Indien er nog logopedisten geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het uittesten van de
FUNCTIO-box, vragen we hen contact op te nemen via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS
Stefanie Huygens
Drieschouwen 92,
9190 Stekene
03/789.30.53
huygensstefanie@hotmail.com

Jolien Mortier
Vaart Linkeroever 32,
9800 Deinze
09/386.88.48
jolien.mortier@telenet.be
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HOT TOPIC INTERNATIONAAL CONGRES NTSS
TROMBOLYSE: ACUTE BEHANDELING ISCHEMISCH
CEREBROVASCULAIR ACCIDENT (CVA)
Wat is een CVA of beroerte?
Een beroerte is voor de hersenen wat een hartinfarct is voor het hart. De
medische benaming voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident(CVA).
De meeste beroertes ontstaan door zuurstoftekort doordat een slagader
of een ader verstopt raakt. Wanneer dit gebeurt, begint een stukje van
het hersenweefsel af te sterven. Men spreekt in dit geval ook van een
herseninfarct. Een van de meest voorkomende vormen van beroerten is
de trombose. Hierbij wordt vet en kalk afgezet in de wand van een
slagader, tot deze volledig verstopt is. Een andere vorm van beroerten
wordt veroorzaakt door een zogenaamd embool. Dit betekent dat vanuit
het hart of de grote bloedvaten zoals de aorta of de halsslagaders een
brokje met bloedplaatjes, vet en/of kalk loskomt en gaat vastzitten in een
bloedvat dat naar de hersenen gaat. Hoe langer de ischemie duurt, hoe
groter het infarct (beschadigde delen van de hersenen).
In ongeveer 20% van de gevallen wordt een beroerte veroorzaakt door
een bloeding in de hersenen zelf. Een hersenbloeding wordt
veroorzaakt door een scheur van een hersenbloedvat met bloedingen in
het weefsel dat de hersenen bedekt (subarachnoïdale bloeding) of in het
hersenweefsel zelf (intra-cerebrale bloeding). De meest frequente
oorzaak van een dergelijke subarachnoïdale bloeding is een aneurysma
(= verbreding van een bloedvat).
Snel een beroerte herkennen!: de FAST-test
- F van Face (= gezicht): vraag de persoon om te lachen of de
tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat en een
mondhoek naar beneden hangt.
- A van Arm: vraag de persoon om beide armen tegelijkertijd
horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de
handen naar boven te draaien. Let op een arm die wegzakt of
rondzwalkt.
- S van Spreken: let op veranderingen in het spreken (onduidelijk
spreken of niet meer uit de woorden kunnen komen).
- T van Tijd: stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn
begonnen. dit is van belang voor de behandeling. Bel onmiddellijk
naar de huisarts of de 100.
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Trombolyse
Hierboven las u al dat het van belang is om heel snel te handelen. In
geval van een herseninfarct kan men als geneeskundige behandeling
namelijk een intraveneuze trombolyse toepassen. Dit kan je jezelf
voorstellen als een grote hoeveelheid bloedverdunning (speciale
medische samenstelling) die intraveneus wordt toegediend.
Het is voor een succesvolle behandeling van belang dat de verstopping
zo kort mogelijk bestaat: bij herseninfarcten moet uiterlijk binnen 4,5 uur
met de behandeling worden begonnen. Volgens onderzoeken zou
ongeveer 7% (of 1 op de 14) volledig of bijna volledig herstellen. 3% of
(1 op 34) hersteld zonder ernstige beperkingen.
Niet alle mensen met een herseninfarct komen in aanmerking. Heel vaak
is de beroerte al langer dan 4,5u geleden opgetreden en kan de
behandeling niet meer worden toegepast.
Een neveneffect van de behandeling is dat de patiënt een flink aantal
uren geen functionerende bloedstolling heeft. Dit is een
levensgevaarlijke toestand. Krijgt de patiënt dan een maag- of
hersenbloeding in die tijd dan kan dat fataal zijn. De behandeling mag
daarom alleen worden toegepast bij patiënten die op dat moment niet
actief bloeden of geen verhoogd bloedingrisico hebben. Verder kan de
behandeling ook niet worden toegepast bij o.a. een beperkte uitval of als
er reeds verbetering optreedt, bij hypertensie (hoge bloeddruk), als de
patiënt bloedverdunners neemt (stollingsafwijkingen), stuipen heeft bij
aanmelding en/of recent al een CVA heeft gehad.
Een tweede behandelmogelijkheid is een intra-arteriële trombolyse.
Men (radioloog) gaat dan via de lies met een microcatheter, gevuld met
trombolyticum, ter plaatse. Een voordeel is dat men een lagere dosis
nodig heeft en er dus minder kans is op bloedingen.
Ook kan men beroep doen op een trombectomie: hierbij gaat men de
trombus lokaal wegnemen met een gespecialiseerd toestel. Dit is een
heel delicate ingreep.
Op dit moment komt ongeveer 10% van de
personen met een herseninfarct in aanmerking
voor een trombolyse. Indien we meer sneller
reageren, kan deze behandeling ook meer
worden toegepast en stijgt dit percentage.
door Sophie Sambre
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VAN HET ZIEKENHUIS NAAR HUIS?
24 TIPS VOOR MANTELZORGERS

U bent mantelzorger en zorgt voor uw kind met een handicap, uw zieke partner, uw
bejaarde (schoon)moeder/vader, een hulpbehoevende vriend(in),... Onverwachte of
geplande ziekenhuisopname van deze persoon betekent voor de mantelzorger
dikwijls extra stress en kopzorgen. Zowel het ziekenhuisverblijf als de terugkeer naar
huis is vaak een vermoeiende periode. Deze 24 tips willen u helpen om deze periode
vlot te laten verlopen.

6 tips bij een ziekenhuisopname
1. Voor meer info kunt u altijd terecht bij uw huisarts.
2. Vraag (indien mogelijk) vooraf of bij aankomst in het ziekenhuis een
onthaalbrochure. Bestaat die niet, wendt u dan tot de sociale dienst of het
afdelingshoofd voor meer informatie.
3. Noteer alle mondeling verkregen info van de huisarts, behandelende arts of
sociale dienst, zodat u er later kunt op terugvallen.
4. Onzekerheid veroorzaakt stress. Durf vragen stellen aan de arts of
verpleegkundige of sociaal assistent(e).
5. Verwittig tijdig de thuiszorgdiensten en de huisarts bij (onverwachte) opname
in het ziekenhuis.
6. Als de zorgafhankelijke persoon een geschreven wilsbeschikking heeft
opgesteld, geef deze af bij opname. Als hij/zij een vertrouwenspersoon heeft
aangeduid, vermeld dit.
6 tips ter voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis
1. Vraag tijdens het verblijf regelmatig naar de vermoedelijke duur van de
opname. U vraagt dit het best aan de behandelende arts of de
(hoofd)verpleegkundige.
2. Mantelzorgers mogen aanwezig zijn bij het ontslaggesprek. Vraag tijdig om
hierbij betrokken te worden!
3. Volgende punten komen in het ontslaggesprek zeker aan bod: medische
toestand van de zorgafhankelijke persoon, in te nemen medicatie, medische
opvolging door huisarts of verpleging. Noteer dit goed.
4. Vraag in dit gesprek zelf naar: welke en hoeveel thuishulp nodig is, welke
hulpmiddelen en /of aanpassingen aan de woning gewenst zijn en waar u
daarvoor terecht kunt.
5. Best kunt u dan ook vragen stellen over de administratieve en financiële
afhandeling van ziekenhuisverblijf. Zo vermijd u later onaangename
verrassingen.
6. Breng de thuiszorgdiensten al op de hoogte van eventuele wijzigingen in de
hulp die nodig is.
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6 tips ter voorbereiding van de organisatie van thuiszorg
1. Vraag een gesprek met de sociale dienst van het ziekenhuis om de
organisatie van de thuiszorg te bespreken.
2. Als het ziekenhuis initiatief neemt om de thuiszorg voor u te regelen, zorg dan
dat u bij deze regelingen betrokken bent.
3. Zorg dat er rekening gehouden wordt met de thuiszorg die u al voor de
opname had: bijsturing moet vertrekken vanuit de vertrouwde hulp die er al
was.
4. Verwittig onmiddellijk zelf de thuiszorgdiensten van het naderend ontslag
(zeker de thuisverpleegkunde en gezinszorg).
5. Zeg tegen de thuiszorgdienst(en) dat de hulp kan wijzigen in frequentie en
hoeveelheid.
6. Voor u vertrekt uit het ziekenhuisopname
- controleer of u genoeg medicatie meekrijgt om het weekend of enkele
dagen toe te komen.
- vraag uitleg over de inname van oude en nieuwe medicatie (op papier).
- vraag naar het dossier voor de huisarts en een zorgplan voor de
thuisverzorgers.
- vraag naar richtlijnen voor dieet, revalidatie en hulpmiddelen.
- vraag welk materiaal u in huis moet halen (bv. incontinentiemateriaal,
rolstoel, hoog- laagbed...)
6 tips om goed voor uzelf te zorgen
1. Een ziekenhuisopname kan voor u een adempauze zijn. Slaap bij, rust
genoeg. Enkele uren per dag op bezoek gaan is voldoende.
2. Probeer de betere punten van verzorging of behandeling in het ziekenhuis te
ontdekken, zodat u die later ook thuis kunt toepassen.
3. Evalueer uw inzet en die van de andere mantelzorgers: na thuiskomst moet
misschien gezorgd worden voor meer thuishulp.
4. Een ziekenhuisopname doet nogal eens de vraag rijzen of de zorgafhankelijke
persoon terug naar huis kan komen of naar bv een rusthuis zal gaan.
Organiseer een familiebespreking (al dan niet met professionele begeleiding)
en herschik eventueel de taken van de verschillende mantelzorgers.
5. Laat u adviseren over kleine aanpassingen in de woning en specifieke
hulpmiddelen. U kunt hiervoor terecht bij thuiszorgdienst of bij uw mutualiteit.
6. Geniet van momenten voor uzelf. U hebt dit nodig om de zorg vol te houden.
Uit: Thuiszorgkrant, nr. 79, januari-maart 2010
- Kenniscentrummantelzorg vzw, Groeneweg 151, 3001 Hevermee,
info@kenniscentrummantelzorg.be, www.kenniscentrummantelzorg.be
- Ons Zorgnetwerk vzw, Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal, onszorgnetwerk@kvlv.be,
www.onszorgnetwek.be
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INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR AFASIEVERENIGINGEN
door Dr. Norina Lauer (Duitsland)
In 2008 werden vragenlijsten gestuurd naar 29 afasieverenigingen over
de hele wereld. 25 verenigingen hebben geantwoord, waaronder Japan,
Australië, Argentinië, de Verenigde Staten, Canada en 15 landen van
Europa, zo ook de Vlaamse en de Franse vereniging in België.
Het aantal leden kan erg verschillend zijn: zo zijn er groepen van minder
dan 150 leden, maar ook van meer dan 1000 leden, zelfs één van 5000.
Dat zijn dan vooral landelijke groepen.
Met onze ongeveer 300 leden zitten we in de lage middengroep.
De Luxemburgse vereniging is de oudste en werd gesticht in 1928.
De meeste organisaties werden gesticht tussen 1976 en 1990, zoals ook
onze vereniging afasie in 1980.
In 12 van de 23 gevallen waren personen met afasie bij de stichting
betrokken, dikwijls samen met familie of therapeuten. De meeste
organisaties werken met vrijwilligers. Zelden is er betaald personeel.
De werking wordt vooral gefinancierd door giften, lidgelden en subsidies.
Subsidies zijn er bij ons niet bij.
Belangrijke punten binnen de werking zijn: het geven van advies en
informatie aan personen met afasie en hun familieleden, het leggen van
contacten met professionelen, het ondersteunen van de zelfhulpgroepen,
de ontspanningsactiviteiten. Speciale activiteiten voor jongeren met
afasie of voor ouders van kinderen met afasie zijn zeldzaam.
Er is ook een goede samenwerking met professionele krachten en met
revalidatiecentra.
Wel worden een aantal tekorten vermeld, die verbeterd zouden moeten
worden, zoals:
- te weinig financiële middelen om een betere omkadering te kunnen
bieden, bv. meer ontmoetingsplaatsen, huisbezoeken en begeleiding;
- meer voorlichting over afasie bij zorgverstrekkers en het ruimere
publiek;
- betere verwijzing naar de vereniging door therapeuten en ziekenhuizen;
- specifieke activiteiten voor jongeren met afasie;
- meer vrijwilligers kunnen aantrekken.
Tot besluit kunnen we zeggen dat er een vrij grote overeenkomst is
tussen de Europese en niet-Europese afasieverenigingen wat hun
doelstellingen betreft en in de noden die ze ondervinden. De concrete
werking is wel afhankelijk van het aantal leden en vooral ook van de
financiële middelen die ze ontvangen.
Lieve Vercruysse
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
BEZOEK AAN HET HUIS VAN ALIJN
23 OKTOBER 2010

Onze eerste bijeenkomst van
het nieuwe werkjaar was
onmiddellijk een succes. We
verzamelden om 14u30 in de
cafetaria van het Woon- en
zorgcentrum Sint-Jozef in Gent.
Nadien namen we samen de
tram naar het Gravensteen. Een
straat verder lag ons doel: Het
Huis van Alijn.
Het museum had een hele leuke sfeer. Er waren 3 huisjes waarin je kon
rondlopen. Overal hingen bordjes met wat uitleg. Er liepen ook
medewerkers rond die uitleg gaven, en hier en daar iets toonden of
uitlegden. We zagen er de eerste fietsen, radio’s en wasmachines. Er
hingen ook kinderkleedjes en mooie avondjurken uit ‘de jaren stillekes’.
Kortom, het was een reis naar het verleden die je op eigen tempo kon
maken.

Om de middag af te sluiten, wandelden over de binnenplaats (zie de foto
hieronder). We kwamen terecht in een heel gezellig cafeetje. Daar
hebben we iets lekker gedronken, als traktatie van onze nieuwste leden!

WELKOM Frieda en Geert!
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We zijn heel blij dat jullie nu deel uitmaken van onze leuke groep!
Hieronder nog enkele voorbeelden van wat er te zien valt in het Huis van
Alijn:
Een voorbeeld uit de 18e eeuw:

Een voorbeeld uit de jaren ’70:

Voor de geïnteresseerden: het Huis van Alijn vind je op het volgende
adres: Kraanlei 65, 9000 Gent. Het is zeker en vast een aanrader! Zeker
voor de mensen die graag nog even het verleden oprakelen ☺
Groetjes
En hopelijk tot binnenkort!
Evelien en Kristien
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AFASIE VLAAMS-BRABANT

Vier keer Contacten met de leden
(foto & tekst Hubert Mannaerts; heeft de taalstoornis afasie)

3de
Contactnamiddag 15 mei 2010 met ballonnen voor ‘De Week van de Afasie’

4de Contactnamiddag 4 september 2010 ‘Zingen met Gaston’
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5de Contactnamiddag 30 oktober 2010 ‘de restaurant-dag’

Afasie Vlaams-Brabant gaat zondag 26 september naar Limburg: DNDVA!!!
Het was wéér goed dit jaar, organisatie, eten & drinken, ambiance & muzikale animatie én iedereen
kreeg, bij het naar huis gaan: de “KALENDER 2011” - gratis (normaal €5)
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DE NATIONALE DAG VAN DE VERENIGING AFASIE

Zondag ging ik naar de Nationale Afasie dag. Mijn penvriend was ziek
dus hij kwam niet, hij had wel een GSM-nummer van een lotgenote
doorgegeven en ik heb de GSM-nummer gegeven, en die
lotgenote belde mij op, wat een opluchting, ja ik ga komen!
Daar was ik zenuwachtig, angst voor het onbekende, er kwam al iemand
zeggen 'Jij hebt toch vegetarisch gevraagd, hee?', hij was de
organizator, een afaticus, die niet vlot praatte maar wel organiseerde,
petje af hoor! De persoon die mij had gebeld kwam ook groeten.
Toen mocht ik bij mijn provincie-tafel gaan zitten. En ze begonnen tegen
mij te praten, tof!
Voor mij zat een koppel, een man die zijn vrouw heel goed soigneerd, zij
had afasie, kon niet goed praten maar kon heel goed lezen (las heel veel
boeken) en haar geheugen was veel beter dan haar man. Echt liefde in
goede en in slechte tijden!
Naast mij zat een man, praatte goed, had wel parafasie (of wel zei hij
maanden en dan was het jaren, ... ik heb dat ook soms). Hij had veel
humor, praatte heel graag (en ik ook). Hij vertelde een deel van zijn
verhaal, hij heeft uitval van zijn rechter gezichtsveld, ik had ook zo iets
gehad (TIA) een paar jaren geleden. Hij gaf ook tips, en hij zei ook dat er
goede boeken* zijn van 'lotgenoten', ik wou de titel opschrijven maar ik
kan niet goed herhalen en opschrijven wat ik heb gehoord (toch nog iets
wat ik niet kan , ik ben al vrij goed, ik werk al, ik ben gewoon een
beetje trager ivm taal), hij heeft het voor mij opgeschreven.
Een beetje verder van de tafel, praatte ik met een vrouw, die heel goed
praatte, en ook een buurvrouw en een kennis, een man. Zij vertelde haar
verhaal en het ging daar ook over hun (ex-) partners, sommige partners
liepen gewoon weg. De man die erbij was, wilde ook zijn verhaal
vertellen maar dat was wel moeilijk, enkele woorden en veel gebaren**.
Hij wilde ook zijn logopedist van vroeger tonen, nu zijn logopedist heeft
een beroerte gekregen en moest zelf naar de logopedie, echt raar.
Na het eten maakten we een wandeling, iedereen hielp! Een vrouw die
goed stapte had aan beide kanten twee mensen die niet goed kunnen
stappen (slepende benen), dat was zo lief dat ze elkaar helpen!
Bij het wandelen praatte ik ook met een koppel, zij had afasie. Ze kon
tamelijk goed praten en ze vertelde een stukje van haar verhaal en ze
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zei ook dat haar logopediste vrienden zijn geworden, dat ze en haar
man elkaar regelmatig uitnodigen en omgekeerd. Ik zou dat ook wel
graag willen, mijn logopediste is ook een toffe, ...?
Tussen de twee muzikale acte 'Popkoor Horlecant' konden we babbelen
(ik babbel graag) en we kregen taart (lekker, ik ben een snoeper). De
vrouw voor mij, die niet kan praten kan wel zingen tijdens het deel van
Vlaamse liedjes bij de acte!
Ik heb ook gebeld naar mijn penvriend die ziek was, hij wilde zo graag
mee gaan. Lotgenoten zijn zó belangrijk!
Ik vond het heel tof, ik kon mijn verhaal vertellen en de anderen vertellen
ook hun verhalen en ze aanvaarden hun ziekte. Ik vond het heel positief.
En ja hoor, ik ben nog geen lid van de Vereniging Afasie, maar dat komt
wel! Veel lotgenoten maakten reclame en ik kreeg ook een kalender heel leuk!

*Boeken
Binnenkort ga ik lezen, maar ik ben traag, lees hardop (anders begrijp ik
de tekst niet) en het is moeilijk (geen ontspanning hoor)?!
- Onverwacht Inzicht / My Stroke of Insight van Dr. Jill Bolte Taylor
(Nvdr: Hubert Mannaerts schreef al iets over dit boek in “Wat zeg
je?, jaargang 29 nummer 4, dec. 2009.)
- Zee van Caroline Waltman
- Sprakeloos van Tom Lanoye
(Nvdr: zie verder in deze “Wat zeg je?”)

**Gebaren
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Veel mensen vinden dat ik al heel goed schrijf. Ik oefen heel veel, ik blog
graag. Ik heb soms nog woordvindings-problemen, soms zeg/denk ik het
woord en dan moet ik het opschrijven en dan ben ik het woord
al vergeten, ... hm ... het woord lijkt als baar maar wat juist inbaar,
opbaar, bebaar, ... ik weet het niet meer .... ik probeer google en zoek
'baar' maar ik vind niet wat ik moet hebben. Afa, gewoon eens
nadenken, iemand die blind is, nee dat is niet juist, ... niet met ogen maar
met oren, ik zoek 'oor' met google en dan vind ik een wikipedia ivm
oor. Ik lees de tekst en dan vind ik het woord 'doofheid' in de tekst, de
link werkt en ik click verder. Ik lees verder ivm doofheid en dan komt er
in de tekst het woord dat ik moet hebben ... gebaren ... gebaar! Dat wilde
ik schrijven, die man maakte heel veel gebaren!
Het is veel werk, woorden vinden! Wat ik veel gebruik is google,
wikipedia maar ook Synoniemen en ook Mijn woordenboek. Ik herlees
ook mijn tekst een paar keer achter elkaar, soms voel ik dat de zinnen
niet helemaal juist zijn en dan probeer ik het te corrigeren.
afa, persoon met afasie

Even uw aandacht, aub!
Hubert Mannaerts heeft negen jaar de taak opgenomen als regioverantwoordelijke
van de Vereniging Afasie VZW, waarmee hij op 31 december 2010 stopt.
Hij dankt het Bestuur, dat hij dit nuttig werk mocht doen; en iedereen, die jaren naar
de Contactnamiddagen en de Nationale Dag van de Vereniging Afasie gekomen zijn.
Veel dank aan de actieve leden (de Werkgroep): hij kon die taak onmogelijk alleen
doen.

Het bestuur en de redactie
bedanken Hubert hartelijk voor
zijn jarenlange, enthousiaste inzet
voor de vereniging!
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Hallo
Mensen met afasie hebben moeilijkheden
met spreken, lezen en schrijven.
Vanaf nu start de Vereniging Afasie vzw met iets nieuws.
In elk nummer van WAT ZEG JE? brengen we
enkele bladzijden met berichten
aangepast aan personen met afasie en hun leesproblemen.
We hopen dat jullie
deze berichten zullen lezen.
Zo blijven jullie op de hoogte van wat
in onze vereniging gebeurt.
Dus, niet opgeven nu! Maar verder lezen.
Want hieronder volgt al het eerste verslag.

ONZE VERENIGING VIERT FEEST!

Op 26 september 2010 hield onze vereniging
haar jaarlijkse Nationale Dag.
Onze vereniging bestaat dit jaar ook 30 jaar.
Dus nog een reden om te feesten.
We kwamen samen in Kuringen in de provincie Limburg.
En we waren met velen!
Meer dan 100 leden met hun familie waren aanwezig.
En gefeest hebben we!
Een mooie feestzaal en een superlekker menu.
Wie zin had, kon een korte wandeling maken
in het park achter het restaurant.
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Een Limburgs koor dreef de sfeer helemaal ten top.
Zij zongen trage, maar vooral swingende, liedjes
uit de jaren 70 en 80.
Sommigen in de zaal hadden moeite
om op hun stoel te blijven zitten.
Tot slot kreeg iedereen een kalender
voor het nieuwe jaar
en een sleuteletui.
Het was een prettige zondag.
Iedereen kreeg de kans
om oude vrienden terug te zien.
En misschien wel nieuwe vrienden te maken.
Onze dank aan het kernteam van regio Limburg.
En een dikke proficiat aan
onze regioverantwoordelijke Guido Sleypen.
Guido, bedankt! Het was schitterend!

DE AFASIEKALENDER 2011
Nog wat over de kalender die op de
Nationale Dag werd bedeeld.
Deze kalender werd gemaakt door Hubert
Mannaerts.
Hubert is de regioverantwoordelijke van
Vlaams-Brabant.
Hij is ook een persoon met afasie.
Hij heeft deze kalender helemaal alleen
gemaakt.
Van begin tot einde.
Proficiat, Hubert!
Knap werk.
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REGIO ANTWERPEN BEZOEKT HET ZILVERMUSEUM
Zaterdag, 23 oktober 2010 bezochten we
het Zilvermuseum in het Kasteel Sterkxhof te Deurne.
Er stonden veel auto’s geparkeerd.
Dat zorgde voor wat parkeerproblemen.
En dat niet alleen!
Het regende dat het goot.
Daardoor waren er veel plassen
en lag de weg er slijkerig bij.
Toch waren een twintigtal moedigen opgedaagd.
Bravo voor al die volhouders!
Het zijn immers altijd dezelfden die komen.
Maar het is telkens leuk om je vrienden
van de vereniging terug te zien.
In de eerste zaal vertelde de gids over de geschiedenis
van zilveren borden, bekers, messen, vorken en lepels.
Zij vertelde ook over de tafelmanieren in het verleden.
De volgende zaal ging over
tabak pruimen, snuiven en roken.
In de laatste zaal vertelde de gids
over de dure dranken van vroeger.
Koffie, thee en chocolademelk werden toen
alleen door rijke mensen gedronken.
Al die dranken werden in zilveren kannen opgeschonken
en uit zilveren bekers gedronken.
Proficiat aan onze gids die heel vriendelijk was,
traag sprak en
veel anekdotes vertelde.
Iedereen luisterde stil en aandachtig.
Nog een voordeel was dat alle zalen op het gelijkvloers waren.
Voor het bezoek startte, hadden de kernleden
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enkele tafels gereserveerd in de cafetaria.
We zaten dan ook snel gezellig
met elkaar te praten.
De stemming zat er in!
We maakten al afspraken voor de volgende activiteit:
een breugeltafel.
Een prettige namiddag werd het eens te meer!
Voor de zoveelste keer hadden de afwezigen
weer ongelijk.
Marleen Weyler, persoon met afasie – Raymond Vanbylen

TOT SLOT EEN OPROEP!
De redactieraad van Wat Zeg Je?
zou graag weten wat jullie
van ons tijdschrift vinden.
Laat ons eens weten wat jullie goed vinden,
of wat jullie niet goed vinden,
of wat jullie zouden willen veranderen.
Jullie mening is voor ons belangrijk!
Bezorg ze ons en indien mogelijk
trachten we jullie voorstellen uit te voeren.
Je kan mailen naar
redactie-watzegje@hotmail.be
Alvast bedankt en tot volgende
keer!
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DE DINGEN EEN NAAM GEVEN.
Zondag 26 september,
30 jaar Afasie,
Afgesproken met de voorzitter en zijn dingeske,en els d.m. ,als
vertegenwoordiger van de logo.
Op naar de Limburg.
De ontvangst in Kuringen was warm, de Voorzitter van Limburg, dingens
was heel vriendelijk.
Onze tafelgenoten Maria,Jeanne en herman hebben zich kromgedingest
met de moppen van den dinges.
Els zat als een volwaardige dame aan het hoofd van de antwerpse tafel.
Met het eten werd er gescoord , t'was eeh lekker'.
Tijd voor een kleine wandeling,Taart en dinges en een koor.
Vlotte meezingers en als laatste het Limburgse volkslied.
Afscheid met een mooie kado een kalender van Afasie.
En nu terug naar dinges, een beetje pech,in Massenhoven een dingens
gebeurd.
Lachend door de file, kwamen we aan in dingens.
Afscheid nemen Drie kuskes en tot dinges hè.
Het was een leerrijke en prachtigedag,
Dingeske.
(Freddy De Bruyn, persoon met afasie, regio Antwerpen)
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VLAAMS PATIËNTENPLATFORM
Het Vlaams Patiëntenplatform is een organisatie die bestaat uit
verschillende patiëntenverenigingen. Als doel streven ze naar een
toegankelijke zorg op maat van de patiënt en naar meer inspraak van
patiënten in de gezondheidszorg.
Zo hebben ze reeds enkele brochures ontwikkeld die patiënten met een
chronische ziekte kunnen raadplegen bij vragen over de
gezondheidszorg. Volgende brochures werden reeds gepubliceerd:
- Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht.
- Verzekeringen: informatie en tips voor personen met een
chronische ziekte of aandoening.
- Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening.
- Ken je rechten als patiënt.
Deze brochures zijn te vinden op www.vlaamspatientenplatform.be,
onder de rubriek ‘publicaties - brochures’. Je kan ze ook bestellen voor
3,5 euro bij het Vlaams Patiëntenplatform.
In de komende uitgaven van ‘Wat zeg je?’ zal telkens kort een klein
onderdeel van een brochure toegelicht worden.
Als eerste zal de brochure rond expertise-artsen aan bod komen. Je kan
hier als patiënt namelijk mee in contact komen, zonder echt te weten wat
deze artsen precies doen of wie ze precies zijn.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt als eerste
besproken.
Taak van de adviserend geneesheer.
Wanneer je eigen behandelend arts je arbeidsongeschikt verklaart, moet
je hiervan steeds aangifte doen bij je ziekenfonds. Je arts vult een
getuigschrift in dat je moet opsturen naar de adviserend geneesheer. Op
dat getuigschrift wordt je identiteit, diagnose en aanvang van
arbeidsongeschiktheid genoteerd.
De adviserend geneesheer, die vroeger medisch adviseur genoemd
werd, werkt voor het ziekenfonds. Deze mag controleren of je wel
degelijk arbeidsongeschikt bent door je op te roepen voor een
onderzoek. Weiger je dit onderzoek, dan krijg je geen uitkering.
Enkele dagen na het opsturen van het getuigschrift, krijg je te horen of je
arbeidsongeschiktheid wordt goedgekeurd of niet.
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Kan ik mijn adviserend geneesheer zelf kiezen?
Neen, deze wordt aangesteld door het ziekenfonds. Wanneer je klachten
hebt over je adviserend geneesheer, neem je best contact op met je
ziekenfonds.
In beroep tegen je adviserend geneesheer
Wanneer je niet akkoord gaat met de beslissing van je adviserend
geneesheer, kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.
Je kan bijgestaan worden door je eigen behandelend arts of, indien
gewenst, een advocaat. Een onafhankelijke deskundige bepaalt of je al
dan niet arbeidsongeschikt bent.
Deze gehele beroepsprocedure kan tot twee jaar in beslag nemen.
Intussen ontvang je een werkloosheidsuitkering. Geeft de rechtbank jou
gelijk, dan krijg je met terugwerkende kracht alles waar je recht op hebt.
Verlies je het proces, dan dekt het ziekenfonds enkel de kosten van de
beroepsprocedure, niet deze van een advocaat.
Arbeidsongeschiktheid
Het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid wordt ‘primaire
arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Op het einde van dit jaar schrijft je
adviserend geneesheer een voorstel naar de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit (GRI) van het R.I.Z.I.V. Zij beslissen of je verder erkend blijft
als arbeidsongeschikt. Zo ja, dan begint je periode van ‘invaliditeit’.
Vanaf dan kan je opgeroepen worden door de GRI voor een onderzoek
door drie geneesheren. Zij beslissen of je arbeidsongeschikt blijft en voor
welke periode (je invaliditeitsperiode).
Gedurende je invaliditeitsperiode kan je adviserend geneesheer je op elk
moment oproepen voor een onderzoek en beslissen of je al dan niet
terug aan het werk kan.
Arbeidsongeschiktheid wil niet zeggen dat je volledig niet kan werken. Je
kan bijvoorbeeld op aanraden van je adviserend geneesheer deeltijds
gaan werken, je herscholen of een andere functie uitoefenen. Dit kan
echter pas bekeken worden na 6 maanden arbeidsongeschiktheid.
Na ziekte terug aan het werk
Wanneer je zelf beslist je oude job te hervatten, hoef je geen contact op
te nemen met je adviserend geneesheer. Op je werk laat je een kaartje
van werkhervatting invullen door je werkgever. Dit kaartje stuur je op
naar het ziekenfonds, zodat jouw ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt
stopgezet.
Wil je echter graag informatie of advies over werkhervatting, kan je altijd
beroep doen op je adviserend geneesheer. Hij kan bekijken of je je oude
job terug kan hervatten of je eventueel ander werk kan starten.
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Wanneer je aangepast of ander werk wenst, kan de adviserend
geneesheer je hierover meer informatie of advies geven. (bv: herscholing
volgen)
Bronnen:
www.vlaamspatientenplatform.be
Brochure: ‘wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht. (verantwoordelijke
uitgever: Gemma Reynders-Broos, Wijnegemsteenweg 70 bus 5, 2970 ’s
Gravenwezel)

GOED OM WETEN
Binnen welke termijn worden de aanvragen bij de “Directiegeneraal personen met een handicap” afgehandeld ?
U hebt een aanvraag ingediend bij de Directie-generaal Personen met
een handicap via uw gemeentelijke administratie. U hebt de formulieren
die u op het moment van de aanvraag gekregen hebt, teruggestuurd
naar de Directie-generaal.
U vraagt zich af binnen welke termijn uw aanvraag behandeld zal
worden ?
Om dat te weten te komen, surft u naar de “veelgestelde vragen” op de
site handicap.fgov.be
Dan klikt u op “trucs en tips”.
Voor meer informatie :
CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30)
e-mail : HandiN@minsoc.fed.be
tel : 0800 987 99
fax : 02/5098185
adres :
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum kruidtuin-Financie Toren
Kruidtuinlaan 50, bus 150, 1000 Brussel
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Attest gas en elektriciteit 2010-11-19
Als gevolg van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de sociale
instellingen en de energieleveranciers, geniet het grootste deel van de
personen met een handicap vanaf dit jaar automatisch van het sociaal
tarief. Personen met een handicap hoeven dus niet meer persoonlijk
tussen te komen bij hun leveranciers.
Voor een aantal personen blijkt een elektronische uitwisseling van
gegevens echter technisch onmogelijk. Deze personen zullen ten laatste
op 31 mei een papieren attest ontvangen. De leveranciers zijn op de
hoogte gebracht, zodat iedereen zal kunnen genieten van het sociaal
tarief. De persoon met een handicap moet dit papieren attest zelf
bezorgen aan zijn energieleverancier.
Welke tegemoetkomingen geven recht op het sociaal tarief ?
- een tegemoetkoming voor gehandicapten op basis van een
ongeschiktheid van minstens 65% (wet van 1969)
- een tegemoetkoming voor hulp van derden (betaald door de RVP)
- een inkomensvervangende tegemoetkoming
- een integratietegemoetkoming (alle categorieën)
- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (alle categorieën)
- de kinderen die getroffen zijn door een permanente ongeschiktheid
(fysiek of mentaal) van minstens 66%
Voor meer info surft u naar economie.fgov.be :
Sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas
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KOOKBOEK: PIET PUUR
Gerechten die vlot naar binnen gaan – auteur : Piet Huysentruyt

• Typische Piet-Huysentruyt-recepten gepureerd !
• Chef-kok en tv-personality Piet Huysentruyt neemt de ALSproblematiek (Amyotroof lateraal sclerose) zeer ter harte en
creëerde een 25-tal ‘normale’ gerechten die hij dan tot purees,
stoemps, shakes en smoothies omtoverde.
• Dit boekje is niet alleen voor ALS-patiënten bedoeld, maar voor
iedereen die problemen heeft met kauwen, slikken of vast
voedsel.
• De winst van dit mooie boekje wordt afgestaan aan de ALS-liga
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of bij Lannoo.
Het boek is ook te verkrijgen op het ALS secretariaat te Leuven
info@alsliga.be en de Rotary Club Harelbeke
http://rotaryharelbeke.be.
Indien u het boek aankoopt via de ALS-liga is de winst voor de ALSliga driemaal hoger dan wanneer u het boek elders koopt.
Een aanrader voor onder de kerstboom !

Claire van Gorp
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BOEK: "SPRAKELOOS" VAN TOM LANOYE

Na een beroerte raakt een amateuractrice
en schrijversmoeder haar spraakvermogen
kwijt. Langzaam en onherroepelijk takelt ze
af, steeds minder in staat te communiceren
met wie haar lief is. In Sprakeloos maakt
Tom Lanoye de balans op van zijn kleurrijke
jeugd, van zijn worsteling met de liefde, van
zijn conflicten met de kleine moederdiva, en
van de strijd die zij manmoedig voert, en
waarin ze reddeloos en redeloos ten onder
gaat - en de blijvende woede en pijn die dat
oplevert.
Sprakeloos ligt volledig in de lijn van
Lanoyes autobiografische klassieker
Kartonnen dozen. Was Kartonnen dozen
een monument voor de jeugdliefde van de
auteur, Sprakeloos is een aangrijpende ode
aan zijn moeder.
(Bron: Standaard Uitgeverij)

OPROEP:
Heb je dit boek gelezen?
Wat vond je ervan?
Wij zijn benieuwd naar je reactie!
Mail ons via redactie-watzegje@hotmail.be
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IN MEMORIAM: JAN WOSTYN
Ter gedachtenis aan Jan WOSTYN, licentiaat klinische psychologie,
overleden te Gent op 28 oktober 2010
Bedroefd vernamen wij het overlijden van Jan, een trouw en geliefd lid
van onze vereniging gedurende vele jaren.
Tevens zijn we dankbaar om wat hij voor de Vereniging Afasie heeft
betekend, op regionaal vlak in Oost-Vlaanderen en in het Centrale
Bestuur.
In 1990 werd Jan, die actief lid was in Oost-Vlaanderen, als één van de
eerste personen met afasie verkozen tot bestuurslid. Hij bleef in het
bestuur tot in 2006. Steeds luisterde hij intens en hij liet niet na zijn
gedacht te zeggen.
Al in 1991 bracht hij in ons tijdschrift ‘Wat zeg je?’ een indringend en
openhartig getuigenis over wat afasie voor hem betekende onder de titel
“Dagboek van een afaticus’. Hij was ook één van de gastsprekers op het
colloquium bij gelegenheid van ons 15 jarig bestaan in 1995.
Wat me vooral bijblijft van Jan is zijn positieve houding en zijn goed
humeur, ook al heeft hij vroeg in zijn leven veel moeten prijsgeven.
Verrassend ook was het hoe hij in een vergadering op een humoristische
wijze een spanning kon ontladen.
Op de laatste nieuwjaarsbijeenkomst in Oost-Vlaanderen vertelde hij me
over zijn minder goede gezondheid, maar toch wilde hij er nog zo graag
bij zijn, in zijn vertrouwde groep.
Dankbaar om wat Jan voor vele lotgenoten heeft betekend, blijft hij
aanwezig in onze herinnering.
De vereniging afasie biedt aan de familie van Jan Wostyn haar oprechte
deelneming aan.

Lieve Vercruysse
in naam van de vereniging afasie
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HYGIENE : SSSSSTRESS !
Wat kun je doen tegen stress ?
• Je kunt zorgen dat er minder stressfactoren in je leven zijn.
Bijvoorbeeld: in plaats van die moeilijke en onhandelbare rolstoel,
neem je een gemakkelijker model. Zoek middelen om alle weggevallen
lichaamsfuncties op te vangen door een hulpmiddel, indien mogelijk.
Je kan je woning aanpassen, geen winkels of restaurants bezoeken
die niet toegankelijk zijn (omdat het je toch alleen maar frustreert), niet
bang zijn om nieuwe contacten op te bouwen...
• Je kan er ook voor zorgen dat je zelf meer bestand bent tegen
stressfactoren. Bijvoorbeeld : genoeg slapen, gezond eten, uiting
geven aan je gevoelens en kopzorgen (waardoor je je problemen even
van je af kunt zetten) of beter leren ontspannen.
Welke ontspanningsvorm je kiest, is strikt persoonlijk. Doe in alle
geval eens iets anders dan gewoonlijk (doorbreek de sleur). Vermijd
echter stress af te reageren door andere stress-situaties op te zoeken.
Ontspanningsoefeningen en relaxatie kan voor sommigen een
afdoende uitlaatklep zijn, maar doe het dan ook regelmatig.
• Beoefen een hobby. Hierdoor verzet je je gedachten (van de stresssituatie af).
• Leer positief denken. Aan alles is een negatieve, maar ook een
positieve kant. Zoek naar de positieve kant van de dingen.
• Indien je het moeilijk hebt om voor jezelf op te komen en je je dikwijls
het slachtoffer voelt van anderen ; leer dan assertiever te worden.
Hier zijn ook cursussen voor.
• Leer ook eens de stilte op te zoeken.
• Maak jezelf zo min mogelijk afhankelijk van de anderen
• Loop niet weg voor problemen, doch probeer ze zo snel mogelijk op te
lossen.
• Je kunt onderzoeken waarom jij je zo laat opjagen. Wat zijn je
motieven daarvoor ? Wil je graag gewaardeerd worden, geapprecieerd
worden om wie je bent en niet om je handicap ?
• Als dit het geval is, zou je eens kunnen onderzoeken wat je bij jezelf
mist om je zo aan het oordeel van anderen op het hangen. Vind je
jezelf wel belangrijk genoeg ? Vind je van jezelf wel dat je het goed
genoeg doet of veroordeel je jezelf de hele tijd ?
• Als je met deze vragen aan de gang gaat en hier een oplossing voor
vindt, is de kans groot dat je stress vanzelf verdwijnt.
Er zijn nog veel meer mogelijk oplossingen voor stress ! Aan u om te
bepalen welke oplossing voor u het meest geschikt is.
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Voeding:
1. Eet ’s morgens als een koning, ’s middags als een prins en ’s
avonds als een bedelaar. Cliché ? Misschien, maar nog steeds
geldig.
2. Neem de tijd om te eten. Eet liever niet achter je bureau. Eten
verdient je aandacht. Bovendien heb je je middagpauze nodig om
even alles van je af te zetten.
3. Fruit blijft een gezond tussendoortje.
4. Vermijd al te zware maaltijden op de middag, zeker als je ’s
namiddags nog iets nuttigs wil doen. Anders loop je de kans in te
dommelen.
5. Drink veel water. Eén kop koffie kan geen kwaad (het kikkert je
zelfs op), doch grijp daarna liever naar water of kruidenthee.
6. vermijd kant-en-klare maaltijden, ookal heb je geen zin meer om te
koken na een zware dag.

Sociaal contact
• Tijd vrijmaken voor vrije tijd en hobby’s is even heilzaam als sport
om stress te bannen. Ook hier zijn er veel mogelijkheden, hoe
beperkt ook je mobiliteit en taal.
• Tips :
• Houd contact met vrienden, kennissen en familie. Dit hoeft niet
lang te duren ; even je gedachten verzetten is voldoende.
• Deel je stresservaringen. Hou ze niet voor jezelf, want dat
verhoogt de spanning
• Blijf moeite doen om je sociaal netwerk te onderhouden of zelfs uit
te breiden !
• Roep hulp in als voelt dat je in de put zit. Dit kan bijvoorbeeld bij de
huisarts.
• Werk je stress niet uit op iemand anders, hoe verleidelijk ook.
Volgende keer : tips voor de nachtrust, ademhaling en levensstijl.

bronnen : ISW limits, Onafh.ziekenfondsen, ALS-liga
ingediend door Claire van Gorp
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Eerste Hulp Bij Ongevallen
EHBO

Deel 5 : HOE RECHTKOMEN NA EEN VAL

Rol om tot u op uw buik ligt

Steun op beide handen en voeten
en duw af…

Zodat u op uw knieën komt te
steunen
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Kruip naar een stoel of een ander stabiel
voorwerp waarop u kan steunen om recht te
komen

Steun met uw handen op de stoel en hef uw
knieën op zodat één been gebogen is met uw
voet plat op de grond

Steun met uw handen op de zitting van de
stoel en sta recht.

Tips:
-Soms is een trap ook een uitstekende plaats om u langzaam op te hijsen tot u in
een positie komt van waaruit u opnieuw kan rechtstaan.
- Zorg voor isolatie indien u niet rechtgeraakt. Indien u op een koude vloer blijft
liggen, kan u op korte tijd veel warmte verliezen en sterk afkoelen. Trek alles naar u
toe wat zich binnen handbereik bevindt en als isolatie kan dienen. bv. kussens van
zetels, handdoeken, tapijtjes, lakens, kledingstukken enz.
- Zet de telefoon op een centrale plaats in de woning neer, liefst niet al te hoog.
Document ’Hoe rechtkomen na een val?’ ontworpen door de wetenschappelijke
werkgroep “Uniforme Aanpak Valpreventie Vlaanderen” 2006
Ingediend door Katleen Vandeput
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REISVERHAAL: NAAR TRIER MET CM ANTWERPEN
Roger en Ingrid Van Dijck en Marleen Weyler trokken met Ziekenzorg (CM
Antwerpen) in juli voor een week naar Trier. Uiterst tevreden kwamen zij terug. Graag
onze dank aan alle medewerkers van Ziekenzorg, zowel de administratieve als de
vrijwilligers in Trier, voor hun onbaatzuchtige inzet om er een ‘megasuperreis’ van te
maken.

Deze reis werd gedaan met een liftbus. De lift maakte het in- en
uitstappen voor de talrijke rolstoelgebruikers zeer gemakkelijk. We
logeerden in Schroeders Stadtwaldhotel am Gillenbach even buiten Trier.
Alle kamers hebben een grote rolstoeltoegankelijke badkamer met
douche zonder drempel. De slaapkamer zelf was echter maar vrij klein.
We hadden een programma vol afwisseling. Een rondrit door Trier met
de hotelbaas Markus als gids. Een zoektocht te voet door Trier,
Zondagsmis in de Dom van Trier. Een bezoek aan champagnehuis
Bernard-Massard in Grevenmacher Luxemburg met nadien een glaasje
bubbels. Rondrit en stadsbezoek aan de stad Luxemburg. In de
voormiddag was er nog het bezoek van de fotograaf voor de groepsfoto.
Een dansavond, een welness-en knutselnamiddag. Een avond met
folkmuziek.Boottocht op de Moezel, verblijf in Bernkastel en nadien
bezoek aan een wijnboer met proeverij en gelegenheid tot kopen. Een
barbecueavond in de tuin. De donderdag was een drukkere dag. In de
voormiddag bezochten we het Romeinse Amfitheater met wandeling
langs de Thermen naar de Basilika en het centrum van Trier. Na het
middagmaal vrij verblijf en shopping (voor de liefhebbers hiervan). 's
Avonds aperitief met champagne in de tuin.
Het afscheidsmaal was een viergangendiner met kaarslicht op tafel. Dit
alles met de nodige toespraken en dankwoorden. Nadien nog een heuse
karaokeavond waar goed werd meegezongen en gedanst.
Elke dag was er de dagkwis. De winnaar kon er een klein prijsje mee
winnen. Elke dag was er ook het aperitiefspel. Kleine simpele vraagjes.
De winnaar kreeg een gratis aperitief.
De medewerkers waren echt onvermoeibaar om het iedereen naar de
zin te maken. De partners van de rolstoelgebruikers mochten de rolstoel
ook niet voortduwen. “Gij zijt ook met vakantie” werd er dikwijls gezegd.
Voor alles werd gezorgd met een glimlach en een kwinkslag. Alles werd
goed in het oog gehouden. Alles verliep in een plezierige ongedwongen
sfeer. We hadden een plezante groep. Niets moest. Als we iets nodig
hadden moesten we maar teken doen of vragen.
We hadden ook geluk met het weer. Ook de terugreis op vrijdag 9 juli
verliep zonder grote problemen. Op 25 augustus zien we elkaar weer op
de “Terugkeerdag”.
Roger Van Dijck
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FOTOWEDSTRIJD GROEPSFOTO’S
Dit waren de deelnemende groepsfoto’s

Foto 1: Regio Vlaams-Brabant

Foto 2:Regio Antwerpen

Foto 3: Regio Oost-Vlaanderen

Foto 4:Regio Antwerpen

EN DE WINNAAR WAS: FOTO 2 van regio Antwerpen. Proficiat!!!

OPROEP VOOR DE VOLGENDE WEDSTRIJD !!!
Tegen de volgende Nationale Dag Van Afasie verwachten we weer leuke
foto’s voor de wedstrijd !!
In te zenden naar het volgende email-adres : redactiewatzegje@hotmail.be
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NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA :

2 OKTOBER 2011
DE NATIONALE DAG VAN
AFASIE
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EVENTJES LACHEN

Telefoonrekening
De telefoonrekening is extra hoog.
Vader roept het ganse gezin bij elkaar.
“Zo’n telefoonrekening, dat kan niet meer. Wat steken jullie uit? Ik ben
het niet. Ik telefoneer bijna altijd van op het werk.”
Moeder reageert :
“Ja maar, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook
niet.”
Waarop de dochter zegt :
“Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn
stageplaats.”
Alle blikken wenden zich naar de Poolse kuisvrouw, waarop die reageert
:
“Wat scheelt er? Iedereen belt hier toch van op zijn werk !”
Schuldig
Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd voor winkeldiefstal.
winkeldiefst
Toen ze voor de rechter stond, vroeg deze haar: "Wat heeft u
gestolen?"De vrouw antwoordde: "Een blik perziken".
Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, zei ze dat ze
honger had. Toen vroeg de rechter hoeveel perziken er in het blik zaten
en de vrouw antwoordde: 6.
Dan geef ik u 6 dagen gevangenisstraf, zei de rechter.
Plotseling stond de man van de vrouw op en verzocht te mogen spreken.
De rechter stemde toe en de man zei: "Ze heeft ook een blik doperwten
gestolen".
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LEKKER…OP ZIJN ZWEEDS
TORTILLA SUECA (ZWEEDSE OMELET) MET EEN VERUKKELIJK
SAUSJE
Ingrediënten voor de omelet (voor 4 personen)
- 4 grote vastkokende aardappelen
- 200 g gerookte zalm in reepjes

- 1 rode ui
- 8 eieren
- olijfolie
- zout en peper
Bereiding
• Schil de aardappelen en snijd ze in dunne schijfjes. Snijd
vervolgens de ui in ringen en gaar alles in een pan met olijfolie.
Vermijd kleuring. Laat het geheel uitlekken in een zeef.
• Kluts de eieren, meng ze met de aardappelen, de ui en de zalm in
een kom
• Breng op smaak met peper en zout.
• Verhit een scheutje olijfolie in een pan
• Bak het mengsel op een zacht vuurtje en leg het voorzichtig op een
bord. Plaats vervolgens de pan omgekeerd op het bord en draai.
De omelet komt omgekeerd in de pan terecht
• Bak nog enkele minuten aan deze kant
Voor het sausje :
Meng 3 eetlepels mosterd, 2 eetlepels suiker en 1 eetlepel azijn in een
schaal.
Voeg beetje bij beetje 1 deciliter olie toe (roer stevig)
Voeg er 4 eetlepels fijngehakte dille bij, en breng op smaak met peper en
zout.
SMAKELIJK!
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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

riabevers@hotmail.com
riajanssensbevers@telenet.be

guido.sleypen@yucom.be

Regio Vlaams- Brabant
TOT 31 DECEMBER!
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
ronny.witgeers@telenet.be

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
elsdem@gmail.com

Penningmeester
Mevr. Maria Huijbrechts
Lariksdreef 84

2900 Schoten
Tel: 0495/248361
Maria.huijbrechts@skynet.be
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VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.vanbylen@hotmail.com

(nog geen foto
beschikbaar)

ONDERVOORZITTER
Prof. Evert Thiery
evert.thiery@scarlet.be

REDACTIE
redactie-watzegje@hotmail.be
Claire van Gorp
cvangorp@antwerpen.be
Dorien Mennes
dorienmennes@gmail.com
Frank Paemeleire
frank.paemeleire@telenet.be
Jenny Sneyers
jenny.sneyers@skynet.be
Katleen Vandeput
katleenvandeput@hotmail.com
Saskia Debergh
saskia.debergh@hotmail.com
Sophie Sambre
sophie_sambre@hotmail.com
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Feestdagen vol warmte,
licht en gezelligheid,
een jaar van geluk
met veel tijd om te genieten
van de fijne dingen van het leven

ONZE BESTE WENSEN VOOR

2011
VANWEGE DE VOLTALLIGE REDACTIERAAD
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CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio Vlaams-Brabant :
18/12/2010
Sinterklaas en Zwarte Piet
Regio Limburg :
10/12/2010
Bijeenkomst
28/01/2011
Bijeenkomst
Regio Oost-Vlaanderen :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio West-Vlaanderen :
28/12/2010
30/01/2011
19/03/2011

Bijeenkomst
Nieuwjaarsdiner
Bijeenkomst

Bezoek ook eens onze website: www.afasie.be
Het loont de moeite. Graag uw reactie!

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