Voorwoord
Beste leden
Naast onderzoek en onderwijs hebben onze universiteiten en
hogescholen van de overheid nog een derde opdracht gekregen, met
name maatschappelijke dienstverlening.
Maatschappelijke dienstverlening heeft als basis fundamenteel of
toegepast wetenschappelijk onderzoek dat uitmondt in een kwalitatief
sterk onderwijs. Via onderwijs en maatschappelijke dienstverlening
stromen de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek terug naar de
samenleving. Zo leveren onze instellingen voor tertiair onderwijs op
duurzame wijze een effectieve bijdrage aan de wetenschappelijke,
economische, sociale en culturele vooruitgang van de samenleving. Het
is het terugverdieneffect op de door de overheid verleende subsidiëring.
De leden van regio West-Vlaanderen hebben van zo een
terugverdieneffect kunnen genieten. Samen met de Katholieke
Hogeschool Brugge – Oostende werd een namiddagvullende activiteit
georganiseerd. Op basis van de behoeften en de wensen van de leden
stelden drie logopedisten in spe een quiz op met zeer gevarieerde
opdrachten op het niveau van personen met afasie. Een
powerpointpresentatie, met vragen in een eenvoudige taal gesteld en
begeleid door visuele, auditieve en zelfs tactiele ondersteuning, zorgde
voor een optimale deelname van iedereen. En bij het vieruurtje bewezen
de drie quizmasters dat ze ook nog uitstekend konden bakken! Meer van
dat dus!
Lieze, Stefanie en Yanina proficiat en hartelijk bedankt voor jullie
aangename afasieactiviteit. Ook onze dank voor mevrouw Lut Billiet van
de Katholieke Hogeschool Brugge – Oostende voor haar steun bij dit
project.
Onze regio’s organiseren stilaan de laatste activiteiten. De vakantie staat
immers voor de deur. Aan alle vrijwilligers van onze vereniging; bedankt
voor de inzet. En alle leden; bedankt voor de trouwe deelname aan onze
activiteiten. We blijven jullie verwachten!
Tot in september!
R. Vanbylen
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Overlijdensbericht

Bij het afscheid van onze regiovoorzitter
van West-Vlaanderen Andy Fonteyne.

Amper drie jaar geleden ontmoette ik Andy en Patricia in Torhout tijdens
een contactnamiddag van de Vereniging Afasie regio West-Vlaanderen.
Vrij vlug had ik die namiddag het gevoel van: ‘Het klikt tussen ons.’
Mijn gevoel heeft me niet bedrogen. De volgende maanden groeide snel
een intense samenwerking tussen Andy en mezelf. Soms van nabij; als
ik naar Roeselare kwam. Meestal echter van veraf; vanuit Antwerpen.
Andy stapte onmiddellijk met mij mee om regiovoorzitter van
West-Vlaanderen te worden.
En Andy ging aan de slag. Op zijn heel eigen wijze. De West-Vlaamse
afdeling van onze vereniging werd ‘zijn project’.
Hij ging ervoor. En hoe! Met een grote motivatie, een ongelooflijke
gedrevenheid en een nimmer aflatende inzet ging hij aan het werk.
Een uitstekend planner en organisator die in moeilijke omstandigheden
altijd zijn humor en zijn positieve kijk behield.
Andy was een man met een groot plichtsbesef en met veel
verantwoordelijkheidszin. Hij was altijd bezorgd over en bezig met
‘de anderen’. Eigenlijk nooit echt met zichzelf.
Andy was iemand die niet van ophouden wist.
Zijn allerlaatste verwezenlijking, een eigen clublokaal voor onze WestVlaamse leden, is nog maar enkele weken oud.
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Andy was een regiovoorzitter die de daad bij het woord voegde en die op
korte tijd zijn stempel op onze vereniging drukte.
We kunnen alleen maar in stil verdriet en met veel warme dankbaarheid
aan hem terugdenken en zijn werk verder zetten.
Patricia, Iliane en Jonathan, namens alle leden van de Vereniging Afasie
bied ik jullie onze oprechte deelneming aan bij dit veel te vroege
heengaan.
Wij wensen jullie veel sterkte toe in de komende tijd en we blijven Andy,
samen met jullie, voor altijd in ons hart dragen.
Andy, je bent er één uit de duizend!
R Vanbylen
Voorzitter
Getuigenis tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag, 28 april 2012 te
Roeselare
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VOORAANKONDIGING CONGRES

13th International Science of Aphasia Conference
7 – 12 september 2012
Groningen, Nederland
Thema
‘The Neuropsychology of Word Production’
De gastsprekers zijn :
Wendy Best
Jenny Crinion
David Howard
Marina Laganaro
Gabriele Miceli
Lyndsey Nickels
Mieke van de Sandt
Carlo Semenza
Evy Visch-Brink
Alle presentaties worden in het Engels gegeven, er wordt geen vertaling
voorzien.
Voor meer informatie en registratie : zie http://www.soa-online.com/
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AFASIE ÉN SPRAAKAPRAXIE (DEEL 1): DIAGNOSTIEK
Frank Paemeleire
Spraakapraxie is een complexe neurogene communicatiestoornis die, zeker
in combinatie met afasie, frequent voorkomt. In dit artikel bespreken we
enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de diagnostiek van
spraakapraxie. In een volgend artikel staan we stil bij de implicaties die de
diagnose spraakapraxie heeft voor de behandeling van personen met een
afasie.

In dit artikel wordt steeds de term spraakapraxie gebruikt in plaats van het historische
‘verbale apraxie’. De term verbale apraxie suggereert namelijk dat het onderliggend
probleem talig van aard zou zijn. Vermits nu algemeen wordt aangenomen dat
spraakapraxie een fonetisch-motorische stoornis is, werd er sinds 2010 definitief voor
gekozen om deze term als standaard in het Nederlands taalgebied te gebruiken.
Definiëring
Spraakapraxie is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar een
spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel die zich voornamelijk kenmerkt door
articulatorische en prosodische stoornissen (Yorkston et al., 2010). De stoornis werd
voor het eerst beschreven in 1968 door de Amerikaanse logopedist Darley. Vermits
het denken over spraakproductie en spraakapraxie enorm evolueerde in de loop van
de geschiedenis is het niet verwonderlijk dat er in de literatuur heel veel verschillende
definities te vinden zijn.
De oorzaak van deze motorische spraakstoornis situeert zich in een gestoorde
motorische planning en/of programmering van de spraak. Er is tot op heden geen
consensus over wat deze twee termen precies betekenen. We staan dan ook niet
verder stil bij het onderscheid tussen beide. Ook over de typische kenmerken van
spraakapraxie is veel discussie. Symptomen die vaak beschreven worden in de
recente literatuur zijn: een foutieve productie van spraakgeluiden, een verminderd
spreektempo, toegenomen tijd voor de overgang van klanken, syllaben en woorden
en een gestoorde prosodie (Wambaugh, Duffy, McNeil, Robin & Rogers, 2006a).
Spraakapraxie kan verschillende ernstgraden hebben gaande van een volledig
mutisme tot subjectieve klachten van verminderde vloeiendheid (Corijn & Miller,
2006).
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In onderstaand kader zijn de vijftien spraak en niet-spraakkenmerken opgenomen die
volgens Dabul (1979) spraakapraxie karakteriseren. De aanwezigheid van vijf
kenmerken zou voldoende zijn om de diagnose spraakapraxie te stellen. Deze
criteria werden meer dan twee decennia als gouden standaard gebruikt voor de
diagnostiek van spraakapraxie. McNeil, Robin & Schmidt (2009) analyseerden deze
diagnostische criteria op basis van recente literatuur en concludeerden dat enkel de
intrusieve schwa (een additiefout waarbij een doffe /e/ tussen twee syllaben of in een
consonantcluster wordt gevoegd bijv. ‘straat’ wordt ‘steraat’, Paemeleire & Corijn,
2008) en de gestoorde prosodische kenmerken exclusief voorkomen bij
spraakapraxie.. De andere kenmerken worden ook geobserveerd bij fatische
personen met fonologische stoornissen. De criteria van Dabul zijn dus helemaal niet
geschikt om de diagnose spraakapraxie te stellen of om spraakapraxie te
onderscheiden van een fonologische stoornis.
Kenmerken van spraakapraxie volgens Dabul (1979)

SA

FS

Anticipatoire fouten

+

Perseveratieve fouten

+

Transpositiefouten

+

SA + FS

Stemgevingsfouten (stemloos/stemhebbend sustituties)

+

Substituties van vocalen

+

Visueel/auditief zoekgedrag

+

Herhaaldelijke onjuiste articulatiepogingen

+

Sterk inconsistente fouten

+

Toename van fouten bij toename foneemsequentie

+

Minder fouten bij automatische tegenover willekeurige
spraak

+

Duidelijke problemen om spraak te initiëren

+

Intrusieve schwa (tussen syllaben of in clusters)

+

Abnormale prosodische kenmerken

+

Foutenbewustzijn en onmogelijkheid om te corrigeren

+

Dissociatie tussen receptie en expressie

+

SA = kenmerk komt enkel voor bij spraakapraxie / FS = kenmerk komt enkel voor bij
fonologisch stoornis (afasie)/ SA + FS = kenmerk komt voor bij zowel spraakapraxie
als een fonologische stoornis (afasie)
ANCDS-criteria
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In wat volgt geven we de diagnostische criteria voor spraakapraixe volgens de
Academy of Neurological Communication Disorders and Sciences (ANCDS)
(Wambaugh et al., 2006a). Deze Amerikaanse werkgroep bestaat uit verschillende
wereldautoriteiten op het gebied van spraakapraxie waaronder Wambaugh, Duffy en
McNeil.
Er worden vier soorten kenmerken onderscheiden: noodzakelijke kenmerken (deze
typische kenmerken van spraakapraxie moeten noodzakelijk aanwezig zijn om de
diagnose te stellen), consistente kenmerken (deze kenmerken passen bij de
diagnose spraakapraxie maar laten geen differentieel diagnose toe omdat ze ook
gezien worden bij andere stoornissen zoals afasie), kenmerken die niet kunnen
gebruikt worden (deze kenmerken zijn vermoedelijk te wijten aan andere stoornissen
zoals afasie) en exclusiecriteria (deze kenmerken sluiten de diagnose spraakapraxie
uit). De lezer moet zich realiseren dat dit een werk in uitvoering is en dat ook deze
criteria onderhevig zijn aan kritiek (zoals over foutenconsistentie). Ze bieden wel een
handige kapstok bij de diagnostiek van spraakapraxie.
Noodzakelijke kenmerken
1. Traag spreektempo gekenmerkt door verlengde klanksegmenten (vocalen
en/of consonanten)
2. Traag spreektempo gekenmerkt door verlengde duur van de tijd tussen de
segmenten (klanken, syllaben, woorden, zinnen) die gevuld kan zijn door
bijvoorbeeld een intrusieve schwa
3. Distorties van consonanten en vocalen
4. Vervormde klanksubstituties
5. Fouten die relatief consistent zijn wat betreft het type en de plaats bij
herhaaldelijke uitingen
6. Prosodische afwijkingen
Consistente kenmerken
1. Articulatorisch zoekgedrag: auditief en/of visueel en vermoedelijk vervormd
ten opzichte van het doel
2. Perseveratieve fouten (perseveraties van bewegingspatronen)
3. Toename van het aantal fouten bij toenemende lengte of complexiteit van de
uitingen
4. Problemen met initiatie van de spraak
5. Bewustzijn van de fouten (bijv. zelfcorrectie)
6. Betere automatische spraak dan propositionele spraak
7. Eilandjes van foutloze spraak
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Kenmerken die niet gebruikt kunnen worden voor diagnose
1.
2.
3.
4.

Anticipatoire fouten
Transpositiefouten
Ledematen of buccofaciale apraxie
Discrepantie tussen expressieve en receptieve taal

Exlusiecriteria
1. Normale prosodie
2. Normaal spreektempo
3. Snel spreektempo
Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)
Er
is
momenteel
geen
gestandaardiseerd
internationaal
gebruikt
onderzoeksinstrument dat zowel de inclusie- als de exclusiecriteria voor
spraakapraxie nagaat (Knollman-Porter, 2008). Dit heeft ondermeer te maken met
het feit dat er geen consensus is over de onderliggende oorzaak en dus ook de
differentiële criteria van spraakapraxie. We stellen nu kort het Diagnostisch
Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS, Feiken & Jonkers, 2012) voor dat
begin juni 2012 op de markt komt (zie http://www.testweb.bsl.nl/tests/dias/).
Het DIAS werd ontwikkeld met twee doelen: het stellen van de diagnose
spraakapraxie en het bepalen van de ernstgraad. De auteurs kozen op basis van de
literatuur acht symptomen die volgens hen alleen kenmerkend zouden zijn voor
spraakapraxie: inconsistente realisatie (distorsies), meer fouten bij consonanten dan
bij vocalen, meer fouten bij verschillende reeksen dan bij gelijke reeksen, zoekend
mondgedrag, initiatieproblemen, segmentatie van lettergrepen, segmentatie van
clusters en effect van articulatiecomplexiteit (invloed clusters). Deze acht kenmerken
vormen de basis van het DIAS. Deze kenmerken komen niet helemaal overeen met
de eerder besproken ANCDS criteria.
Aan de hand van vier taken wordt er op een gestandaardiseerde manier spraak
(behalve taak 1) uitgelokt met als doel zicht te krijgen op deze acht kenmerken. De
proefleider bepaalt achteraf met behulp van de normgegevens welke specifieke
kenmerken significant meer aanwezig zijn dan bij gezonde proefpersonen. Wanneer
drie of meer van de acht kenmerken aanwezig zijn, wordt de diagnose spraakapraxie
gesteld. De ernstgraad wordt vastgesteld door de totaalscores van de vier taken te
vergelijken met die van de groep personen met spraakapraxie die geïncludeerd
werden voor het normeringsonderzoek. Onderstaand kader geeft een overzicht van
de verschillende taken en toont bij welke taak welke specifieke kenmerken worden
nagegaan.
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Overzicht van de onderdelen van het DIAS (Feiken & Jonkers, 2012)
Specifieke kenmerken
spraakapraxie in DIAS

voorbeelden

Aansturing van
articulatiespieren

Verbetering bij imitatie

Uw tong uitsteken?

Zoekend mondgedrag

Op uw onderlip bijten?

Articulatie van
klanken

1. Inconsistente realisatie
(distorties)

/b/

Taak

2. Meer fouten bij consonanten
dan bij vocalen
Diadochokinese

3. Meer fouten bij verschillende
reeksen dan bij gelijke reeksen
4. Visueel en hoorbaar zoekend
z
mondgedrag

Articulatie van
woorden

/t/, /f/
/oo/, /ou/
Ba ba ba - Ba da ka
Mok mok mok
Mok sok hok

5. Initiatieproblemen zoals
herstarts

Sok

6. Segmentatie van lettergrepen

Spraak

7. Segmentatie van clusters

Televisie

8. Effect articulatiecomplexiteit
(invloed clusters)

Invloedrijk

Arts

Het DIAS is een onderbouwd en klinisch relevant testinstrument voor de diagnostiek
bij volwassenen met een vermoeden van spraakapraxie. Alle opdrachten worden
zowel gesproken als geschreven aangeboden wat maakt dat de test ook bij personen
met een ernstigerr afasie kan afgenomen worden. Met het DIAS is er een
Nederlandstalig betrouwbaar, genormeerd en valide testinstrument dat gebruikt kan
worden om het vermoeden van een spraakapraxie bij een persoon met een
neurogene communicatiestoornis te bevestigen.

Dit artikel is een samenvatting van enkele hoofdstukken
uit het net verschenen Handboek spraakapraxie bij
volwassenen van Frank Paemeleire.
Paemeleire De gebruikte
referenties zijn ook daar te vinden.
Uitgeverij Garant
www.garant
www.garant-uitgevers.be
ISBN 978-90-441-2915-1
978
• 226 blz. • € 29,00
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BEELDVORMING: TRACTOGRAFIE
Tractografie is het in beeld brengen van neurale
verbindingen in de hersenen, door middel van Diffusion
Tensor Imaging (DTI). DTI maakt gebruik van MRI
(magnetische resonantie techniek ) om witte stof
verbindingen tussen hersenregio’s te meten. Dit wordt
mogelijk gemaakt door watermoleculen in het lichaam.
De watermoleculen in axonen maken een bepaald
diffusiepatroon. Zo zullen ze specifiek in bepaalde richtingen lopen (vb
verticaal) en niet in andere (vb horizontaal). Een watermolecule is vrij om
te bewegen binnen heel de axon, maar zal niet buiten de axon geraken
door het omringende membraan. Dus wanneer veel van zo’n axonen bij
elkaar liggen kan dit vastgelegd woorden door de MRI (fractional
anisotropy). Hiermee kunnen zowel de lange bundels van zenuwvezels
als de meer gecompliceerde korte verbindingen tussen verschillende
corticale en subcorticale gebieden in een driedimensionaal beeld worden
weergegeven.
Er zijn drie soorten banen
- Associatiebanen: binnen dezelfde hemisfeer naar andere corticale
gebieden. Vb arcuate fasciculus: deze baan is betrokken bij de taal en
de praxis (LH) en bij visuospatiële verwerking (RH)
- Commisurale banen: tussen de verschillende hemisferen . vb Corpus
Callosum. Deze baan zorgt voor de verbinding tussen rechter en
linkerhemisfeer bij verschillende motorische, perceptuele en
cognitieve functies.
- Projectie banen: tussen corticale en subcorticale structuren. Vb
capsula interna en corona radiata. Deze vezels verbinden de
thalamus en de cortex en de fronto-pariëtale cortex met de
subcorticale kernen en het ruggenmerg. Belangrijke baan voor
perceptuele, motorische en andere hogere cognitieve functies.
Figuur: thomas schultz van http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/DTI-sagittalfibers.jpg.
Filler, AG: The history, development, and impact of computed imaging in neurological diagnosis and
neurosurgery: CT, MRI, DTI: Nature Precedings DOI: 10.1038/npre.2009.3267.4.
Mori, S: Introduction to Diffusion Tensor Imaging. New York: Elsevier (2007)
Ward, J. 2010. The Student’s Guide to Cognitive neuroscience.psychology Press, New York, 453p.
Catani M, Thiebaut de schotten M, A diffusion tensor imaging tractography atlas for virtual in vivo
dissections, cortex (2008), doi:10.1016/j.cortex.2008.05.004

Ingediend door Sophie Sambre
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WAT IS EEN PET-SCAN?
De afkorting ‘PET’ staat voor Positron Emissie Tomografie.
Dit is een beeldvormtechniek waarbij men de patiënt een radioactief
isotoop, een radionuclide, toedient.
Deze radionucliden hopen op bepaalde plaatsen in ons lichaam samen.
Hoe actiever de cellen, hoe meer radioactieve stof ze opnemen. Zieke
cellen zijn zeer actief. Zo kan bijvoorbeeld een tumor via deze
beeldvorming gemakkelijk gelokaliseerd worden.
De PET-techniek is reeds gekend vanaf 1950, maar werd pas in 1970
het eerst gebruikt voor medische doeleinden.
De PET-scan wordt voornamelijk gebruikt in de neurologie, cardiologie
en oncologie. Hij speelt een belangrijke rol in het opsporen van
uitzaaiingen en het evalueren van de effectiviteit van een behandeling.
De PET-scan wordt tegenwoordig vaak gebruikt in combinatie met een
CT-scan van de hersenen.
De beelden van de CT-scan worden over de beelden van de PET-scan
geprojecteerd en in drie dimensies op de computer bekeken. Zo kan
men snel ’hot spots’ detecteren. Dit zijn de radioactieve plekken tgv het
toedienen van de radionuclide.
Deze combinatie van beide technieken laat toe om kleine uitzaaiingen
van tumoren in de hersenen te detecteren.
De scans wijzen echter niet uit of een tumor al dan niet kwaadaardig is.
Daarvoor is verder onderzoek vereist.
Voorbeeld van een PET-scan:

Ingezonden door Dorien Mennes
Bronnen:
www.kuleuven.be
www.kanker.be
www.wikipedia.be
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO OOST-VLAANDEREN
OOST VLAANDEREN
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING L’OISEAU BLEU
13 maart 2012
Maurice Maeterlinck… We
W hadden
allemaal wel al eens over hem
gehoord. Hij werd geboren in Gent,
maar verhuisde later naar Frankrijk. In
1908 schreef hij dit prachtige verhaal.
Maeterlinck kreeg in 1911 ook de
Nobelprijs voor literatuur.
Naast verschillende boeken, werden er
ook toneelstukken,
lstukken, films en een opera
rond L’Oiseau Bleu
leu gemaakt.
Ondersteund door prachtige decors en schilderijen, luisterden
we elk voor zich naar het verhaal over twee kinderen, Tyltyl en
Myltyl. Zij gaan met de hulp van ‘het licht’ op zoek naar een
blauwe vogel.
gel. Deze vogel staat symbool voor het geluk.
Hierbij willen wij ook beterschap wensen aan Willem &
Christiane en aan Ronny. Hopelijk kunnen ze snel opnieuw
aansluiten bij onze groep!
Hieronder, nog enkele reacties van onze leden:
Aimé:

Voor mij was de tentoonstelling zeer goed: ook de
achteraf. Groeten Aimé

Alain:

Op zaterdag 3 maart 2012 kwamen samen op het St.
Pietersplein om naar “L’Oiseau
“L’
Bleu”
leu” te gaan, een
werk van Maeterlinck.
We hebben veel “blauw” gezien. Met een koptelefoon
konden we het verhaal volgen. Het was de moeite.
Daarna zijn we eentje gaan drinken.
12
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Evelien en Marlies hebben een goede keuze
gemaakt. Want zelf zouden we niet gaan. Ons
groepje was niet volledig.
volledig. We missen Willem en
Christiane, Ronny ( een spoedig herstel toewensen),
en Jean … een volgende maal meekomen met
Simone.
Bedankt iedereen om er weer een gezellige namiddag van te
maken!
Groetjes aan iedereen
Marlies, Evelien en Kristien
14 april 2012
EEN MIDDAGJE TAART, KOFFIE, WATERIGE ZON
Z
EN
SPELLETJES
Op 14 april was het tijd om nog eens gezellig te babbelen. Bij
een lekker stukje taart en een kopje koffie werden de voorbije
en komende weken besproken.
Daarna deelden we ons op in groepjes. Er werd
- luid gelachen tijdens petanque,
- hard nagedacht tijdens Rummikub,
- hevig heen-en-weer
weer geschoven met de schijfjes van de
sjoelbak
- en lustig gefluisterd tijdens 1-1
1 gesprekken ;)
Maar… foto’ss vertellen nog veel meer.. Hieronder enkele leuke
kiekjes!
Karel bereidt zich voor op een ernstig
spel sjoelbak.
eden precies de
De meeste schijfjes gleden
puntenvakken in!
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Pech voor zijn tegenspelers, maar proficiat voor Karel!
Ook Miguel deed graag mee.
Concentratie was nodig, om Karel van
zijn voetstuk te werpen!

Buiten werd
petanque
gespeeld.
Pret
verzekerd!
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De meeste dames wierpen zich op een spelletje Rummikub. Er
werd zeer tactisch gespeeld. Een beetje denkwerk en lachen,
dat past goed samen!

Jean lette goed op en hielp waar nodig!

Er werden ook
gezellige onder-onsjes
onsjes
gehouden.
Een babbel met een
goede vriend is altijd
leuk.

Voor ons was het alweer een geslaagde middag onder
vrienden.
Hopelijk zien we jullie de volgende keer terug!
Groetjes,
Evelien, Marlies en Kristien
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VERSLAG BIJEENKOMST REGIO ANTWERPEN
17 maart 2012 in Borsbeek.
Voor het eerst sinds meer dan één jaar stond er vandaag een doedoe
bijeenkomst op het programma, of moet ik zeggen op het menu.
De werkgroep had er in januari voor gekozen om iets te doen waar alle
al
personen, die naar de vergadering zouden komen, aan konden
deelnemen. Het werd: “Desserts
“
maken”.
De uitdagingen:
• Alle aanwezigen mee laten doen.
• Eenvoudige desserts, er zijn geen ovens en koelkasten
beschikbaar.
• Korte bereidingen, maximaal 30 minuten.
Rond 14uur arriveerden de eerste leden. Niemand die enig vermoeden
had wat er die dag op het programma stond.
Na de toespraak van Ria werden de aanwezigen in kleine groepjes
verdeeld en begonnen, onder leiding van Dorien, Evi, Meld, Marleen,
Ria, Patrick , de werkzaamheden. Room werd opgeklopt, chocolade
gesmolten, fruit geschild en in stukjes gesneden. Het werd al snel
duidelijk dat er vandaag niet op enkele calorieën gekeken zou worden.
Na een tiental minuten kregen de desserts al duidelijk vorm. Er ontstond
onts
een gebakje met verse frambozen en vingerkoekjes, een dessert met
banaan, een vruchtenbeker met room aan de ene zijde van de
geïmproviseerde keuken. Aan de andere zijde werden groene peren
geschild en wel boven gehaald, natuurlijk ook met een sausje op
o basis
van room. Op de zelfde tafel stonden kersen, mascarpone en natuurlijk
….. room. Aan de laatste tafel heerste een enorme bedrijvigheid, het
leek erop dat hier een vers fruitcocktail werd voorbereid, tot er plots een
chocoladefontein werd boven gehaald.
gehaa
Wanneer alle desserts afgewerkt waren was het natuurlijk ….
PROEVEN!!!!
Keuze was er genoeg, Chocolade fondue, Schwarzwälder kirch-dessert,
kirch
een pisang peer met advocaat cream en ijs, een fruitcocktail, een
fruitbeker met lekkere room , een banaandessert
banaandessert en een gebakje met
frambozen. Alle tafels werden van de verschillende desserts voorzien.
De desserts werden door velen geproefd en gesmaakt. Receptjes
werden gevraagd en doorgegeven.
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De opzet was geslaagd, iedereen heeft meegeholpen de desserts
konden
n door iedereen worden bereid en alles was snel klaar.
Hopelijk hebben de aanwezige zich goed geamuseerd en bereiden ze
voor kennissen of vrienden een van de heerlijke desserts.
Patrick
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REGIO WEST-VLAANDEREN
WEST
VOORJAARSBIJEENKOMST OP 17 MAART 2012
Op die zaterdag kwamen zes West-Vlaamse
West Vlaamse leden tezamen aan nr.
15 van het Polenplein, in Roeselare. Dit waren Martiene S. uit het
Brugse; Andy F. uit Roeselare; Peter D. uit Roeselare; Miguel M. uit
Blankenberge; Kristof
tof L. uit Veurne en Robert H. uit Roeselare. Deze
namiddag waren wij eens museumbezoekers in het Roeselaarse
Wielermuseum “WieMu”
Mu”.
“Het gebouw nr. 15 werd in 1902 gebouwd op de zuidkant, van het
plein die toen de naam Houtmarkt droeg. Het gebouw werd “Het
Arsenaal” en deed dienst als stelplaats van de brandweer, en er was een
lokaal voor de burgerwacht, en voor de militieraad. Het plein kreeg de
naam Wapenplaats, en dat bleef zo tot in 1944. Dan kreeg het de naam
Polenplein, als hulde aan de Poolse soldaten
soldaten die de stad in september
1945 bevrijdden”.
In dit gebouw is sinds het jaar 1998, “Het Nationaal Wielermuseum”
gevestigd. In dit museum kan men alles te weten komen, over de
geschiedenis van de fiets en de wielersport. Dit jaar is het honderd jaar
geleden
eleden dat de eerste Belgische “dwangarbeider van de weg” de Ronde
van Frankrijk won. De Rumbekenaar Odiel Defraeye die bekend staat als
één van de éérste “Flandriens”. In het Wielermuseum is er dit jaar een
Odiel Defraeye-zaal
zaal ingericht.
Op deze namiddag bekeken wij het Wielermuseum eens op een
andere en een modernere manier. Op deze zaterdagnamiddag werd de
Modernisering Educatief aangeboden “Odiel Defraeye op de
Smartphone”.
hone”. Iedereen die interesse heeft was van harte welkom
gewenst en kon
n de game gratis uitproberen en van na die dag is de
game opgenomen in het educatief aanbod.
Met een smarthone liepen we rond door de zalen van het museum.
Dat is een mobiel telefoon met uitgebreide computermogelijkheden, en
met dit toestel (een gsm) kan men snel codes fotograferen en
antwoorden krijgen op het schermpje, en een juist antwoord leidde naar
een nieuwe vraag. Het duurde toch een momentje voordat iedereen er
vlot mee weg was. Martine en Peter hielpen ons een beetje dat we onze
draai vonden. Dit
it Educatief spel zorgde er voor dat we het museum van
beneden tot boven hadden gezien.
Intussen was het al 5 uur, en we bedankten de 2 dames van het
wielermuseum voor deze mooie namiddag. En we gingen in een cafeetje
19
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op het marktplein, waar we nog een halfuurtje
halfuurtje zaten een babbeltje te
slaan terwijl we een drankje genoten.
Bedankt voor jullie aanwezigheid, en tot de volgende keer!
Robert Huyghe, persoon met afasie
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het weer : bibber bibber bon
o, waar is de zon ?
Na een strenge winter
werden we in maart verrast
met veel warme dagen,
heel wat zon
en weinig regen.
Sommigen haalden de zomerspulletjes
al uit de kleerkast:
topjes, shorts, korte rokjes, …
En toen kwam april!
Bakken regen.
Bibberen van de kou.
En de zon? Niet gezien.
Frank Deboosere en andere weerspecialisten
kwamen eind april met de cijfertjes.
De zon scheen 46 uur te weinig.
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De temperatuur: gemiddeld maar 8,4 graden.
En regen? 104 liter.
Het dubbele van een normale maand april.
Eigenlijk hadden we Frank, Jill of Sabine niet nodig.
Iedereen wist het al!
April: rotweer!
En zo te zien zullen alle vogels in mei
hun ei ook al in de regen moeten leggen.

politiek: Frankrijk kiest een nieuwe president.
Zondag, 6 mei ging Frankrijk naar de stembus.
Een nieuwe president moest verkozen worden.
De Franse burgers hadden de keuze tussen:
Nicolas Sarkozy of François Hollande.
Nicolas Sarkozy was de laatste 5 jaar president.
Hij voerde een rechts beleid
met heel veel besparingen bij de overheid.
22
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François Hollande wil de nieuwe president worden.
Hij is een socialist.
Hij vindt ook dat er moet bespaard worden.
Maar er moet ook meer moeite gedaan
worden om nieuwe banen te scheppen.
Zo heeft de Franse bevolking
opnieuw werk
en hoeft ze niet meer te gaan stempelen.
Uiteindelijk heeft François Hollande gewonnen
met 52 procent van de stemmen.
En Nicolas Sarkozy heeft verloren.
Hij kreeg maar 48 procent van de stemmen.
En nu, president Hollande, aan het werk!

voetbal: Anderlecht kampioen!
Sporting Anderlecht verovert
de titel van landskampioen.
Dat is al de 31ste keer in de
geschiedenis van de club.
23
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Dolle vreugde bij de spelers en de supporters.
Omdat Anderlecht landskampioen is,
mag het volgend jaar mee spelen
in de Europese competitie.
Wie weet veroveren ze daar nog eens
een Europese kampioenentitel.
Dat wordt dan feesten!
Maar zo ver zijn we nog niet.
Er zal nog veel moeten geoefend worden!

wielrennen: Parijs - Roubaix
Mannen kijken jaloers naar
zijn atletisch figuur en zijn prestaties.
Vrouwen blozen en hijgen lichtjes
bij het horen van zijn naam.
Wie is hij?
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TOMMEKEEEE BOOOONEN!
Parijs – Roubaix: de hel van het noorden.
Onverwacht ritst Tom weg uit een groepje renners.
Onhoudbaar! Niemand kan hem volgen!
Tom begint aan een solovlucht van 54 km.
Triomfantelijk rijdt hij de velodroom van Roubaix binnen.
Hij wint voor de 4de keer Parijs-Roubaix.
Wat een zegetocht!
En nog een goede raad voor de wielertoeristen:
volhouden en trappen, jongens!
____________________________________________
koken met nonkel Jos
We maken slasoep.
Wat hebben we nodig voor 4 personen?
1 krop sla
1 ajuin
1 stronkje witloof
10 gram boter
1 liter vleesbouillon of gevogeltebouillon
een scheutje room
peper, zout en nootmuskaat
25
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Hoe doen we het?
Snij de bladeren van de sla los.
Spoel ze in koud water.
Droog ze af.
Snij de sla in stukken.
Snij de ui in kleine stukjes.
Snij het witloof in dunne ringen.
Spoel ze met koud water.
Laat ze uitlekken.
Smelt zachtjes de boter.
Voeg de ajuin toe en
laat even sudderen.
Voeg de sla en het witloof toe en
laat ook even sudderen.
Giet de bouillon bij de groenten.
Laat een kwartiertje zachtjes koken.
Mix de soep.
Voeg er een scheutje room aan toe.
Warm de soep nog even op
zonder ze te laten koken.
Kruid met peper, zout en wat nootmuskaat.
Serveer met een toast of een soepstengel.
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dierenwereld: gezinsuitbreiding
Uit het Dolfinarium te Brugge
kwam goed nieuws.
Er is opnieuw een dolfijn zwanger.
De toekomstige dolfijnenmoeder
heet Roxanne en is 27 jaar.
In 2003 kreeg ze al een zoon Ocean.
In 2011 liep de zwangerschap
van een tweeling slecht af.
Het werd een miskraam.
Hopelijk verloopt de zwangerschap
nu zonder problemen.
Als alles goed gaat, kunnen we volgend jaar
het dolfijnenjong al bewonderen.
Dolfijnen:
• zijn zoogdieren
• ze leven in het water
• ze kunnen 15 minuten onder water blijven
• het zijn familieleden van de tandwalvissen
27
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•
•
•
•

een andere naam voor een dolfijn is tuimelaar
een zwangerschap duurt 12 maanden
het jong noemt men een kalfje
bij de geboorte meet het 1 meter

Dolfijnen hebben een lichaamstemperatuur
van 35 graden.
Eens volwassen meten ze maximaal 4 meter
en wegen dan tussen 150 en 300 kilogram.
Hun maaltijd bestaat uit 6 tot 8 kg vis.
Makreel, ansjovis en kabeljauw
vinden ze keilekker.
De dolfijnen in Brugge zwemmen
in een zwemdok van 850 m².
Het is 6 meter diep en
bevat 3 miljoen liter zeewater.
Mocht dit bassin beginnen lekken!
Wat dan? Een zondvloed?
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REGIO VLAAMS-BRABANT
VLAAMS
CONTACTNAMIDDAG 24 MAART 2012
U bent aan de beurt was het thema. Er werd gepraat en gediscusieerd
over wat we met de groep gaan doen. Iedereen gooiden hun ideeën in
de groep. Iemand wil wel dansles geven. De ene wandelt heel graag,
‘Als het vlak is’ zei iemand anders, ‘met een rolstoel’ is moeilijk, …
Museums moeten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en het moet
gemakkelijk bereikbaar zijn. Op restaurant is het heel plezant, maar niet
te druk en niet te chique. We doen ons best om aan iedereen te denken
...
Na de ‘brainstorming’ was het dessert buffet, njamie wat een heerlijke
huisgemaakte dessertjes, zalige taarten, ... Mijn favoriet dessert was
Frangipane taart gemaakt door Georges (de chauffeur van Marjolein en
Philip).

En dan na het vieruurtje was er een muzikale happening. Hubert had
h zijn
mondharmonica en accordeon
accordeon mee. Hij speelde onder andere ‘…
‘ leven
met afasie’. Hij heeft ook een afscheidsliedje gespeeld
gespeeld voor Marc Migom
(lotgenoot, lid van de vereniging en spijtig genoeg recent overleden).
Muziek heeft geen woorden nodig ...
Chesna Berckmans
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VERSLAG BIJEENKOMST
REGIO ANTWERPEN 28 APRIL 2012
Bezoekje aan het MAS
Op 28 april stond er een bezoekje aan het MAS ( Museum Aan de
Stroom) op onze agenda van de vereniging Afasie met stip genoteerd,
net zoals bij een 30 tal anderen. De samenkomst was om 14uur zodat
we om 14u 30 in 2 groepen met gids het museum zouden kunnen
ontdekken.
De ene groep ging met de gids naar een permanente tentoonstelling die
handelde over het leven en de dood in Antwerpen.
De andere ontdekte de wereldhaven Antwerpen door de eeuwen heen.
De gids die ons begeleide zou ons een uur begeleiden en uitleg geven
over al wat er te
e zien was, maar de geplande tijd hiervoor ( één uur) was
spijtig genoeg veel te beperkt. Sommige onder ons zegden dan ook dat
ze nog eens zouden terug keren om alle ander zaken die we deze
namiddag niet bezochten te komen bewonderen. Op www. Mas.be kan
je een schat aan informatie vinden, wanneer je dat allemaal gezien ,
gelezen en ontdekt hebt begrijp je best waarom er op minder dan een
jaar tijd al meer dan 850 000 mensen van over de hele wereld, ja het is
reeds over de gehele wereld bekent, het museum bezocht
bezocht hebben.
Een bezoekje aan het erfgoed museum is betalend, de begeleider van
een mindervalide mag wel gratis, maar is zeker de moeite. Er zijn 4
permanente onderwerpen die prachtig zijn uitgewerkt.
De tentoongestelde kunstwerken staan vrij opgesteld, niet in glazen
kastjes,maar toch goed beveiligd met de nieuwste technieken. Wanneer
je te dicht bij komt gaat er een alarm af en staat er zeer snel een
bewaker naast je. Foto’s maken doe je zoveel je wil van wat je wil maar
wanneer de flits afgaat staat de
de bewaker er weer om je er op attent te
maken. De kunstwerken staan immers opgesteld in kamers waar maar
een beperkte hoeveelheid kunstlicht is toegelaten, dit omdat de
kunstwerken zeer gevoelig zijn voor licht.
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Het verhaal van het MAS
Antwerpen is een havenstad waar de wereld al vijf eeuwen binnenvaart.
Het MAS is een nieuw museum over de verbondenheid van de stad met
de wereld. Het brengt kunst en erfgoed over de stad, de stroom, de
haven en de wereld samen om nieuwe verhalen te vertellen over de
wereld
d in Antwerpen en Antwerpen in de wereld. Dat gebeurt aan de
hand van vier universele thema's die over vijf verdiepingen verspreid zijn.
De wereld in de stad Antwerpen, de stad Antwerpen in de wereld.
Het MAS vertelt zijn verhalen aan de hand van vier thema’s
thema’s die altijd
over mensen gaan en dus iedereen aanspreken.
De objecten worden met elkaar verbonden in een dynamische
scenografie op verschillende verdiepingen. Ze doen veel meer dan
informeren. Ze vertellen verhalen, ze beklijven, ze zijn de acteurs in een
e
alsmaar wisselend theaterstuk.
Machtsvertoon prestige en symbolen
De vierde verdieping concentreert zich op het thema 'Machtsvertoon',
met collecties over prestige en symbolen.
Wereldstad over hier en elders
De vijfde verdieping concentreert zich op het thema 'Wereldstad', met
collecties over hier en elders.
Wereldhaven over handel en scheepvaart
De zesde verdieping gaat over 'Wereldhaven', met collecties over handel
en scheepvaart.
Leven en dood over mensen en goden
Op de zevende en achtste verdieping wordt gefocust op het thema
'Leven en dood', met collecties over mensen en goden (+7) en over
boven- en onderwereld (+8).
De wandel promenade,die start op het gelijkvloers en eindigt op het dak,
is vrij toegankelijk
elijk en lokt dan ook vele wandelaars die de stad en de
stroom langs verschillende zijden en vanaf verschillende hoogten
bewonderen.
Wanneer het droog weer is, tijdens ons bezoek niet altijd het geval, is
ook de omgeving van het MAS het genaamde “Eilandje” een prachtige
locatie om een terrasje te doen en te genieten van een natje en of een
31
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droogje met op de achtergrond het prachtige museum dat uit rode
Indische zandsteen en glas is opgetrokken. Wij zijn, wat dacht je, nog
iets gaan drinken in een oud bruin kroegje “ Den Beer” waar we over ons
bezoek aan dat unieke gebouw en het tentoongestelde hebben na
gekaart.
Besluit, een echte aanrader voor iedereen, wanneer je van een rolstoel
gebruik moet maken kan je best enkele dagen op voorhand telefoneren,
dan wordt
dt er voor iemand gezorgd voor de bediening van de lift. Voor de
anderen is er een roltrap die gaat tot onder het dak, het laatste stukje
naar het dak met panoramisch uitzicht, zeker de moeite waard, is met
een trap.
Patrick

REGIO ANTWERPEN OP BEZOEK IN HET MAS.
Op zaterdag 21 april verzamelden we in het MAS, het Museum Aan de
Stroom te Antwerpen.
We verdeelden ons in twee groepen. Onze groep ging naar de
tentoonstelling “Leven en Dood”. De tweede groep ging naar de
tentoonstelling over de haven.
We waren onze groep ook met drie rolstoelen. We moesten dus met de
lift naar boven. De valide mensen kunnen met de roltrappen. Die liften
zijn echter maar klein en er moet personeel meegaan om de lift te
bedienen. Er is ook een grote lift, maar die is enkel om
om goederen te
laden en te lossen, en mag normaal niet gebruikt worden door de
bezoekers.
Wij kregen een goede uitleg van onze gids over de gebruiksvoorwerpen,
rituelen en rituelen voorwerpen van volkeren in Afrika, Azië, Australië en
Nieuw-Zeeland.
Ook een stand over de drie grootste godsdiensten, het Christendom, de
Islam en het Jodendom.
Omdat de cafetaria van het Mas te klein was om zoveel volk te kunnen
zetten gingen we met onze groep naar een cafeetje in de buurt wat
natafelen.
Dat zulk modern gebouw, met veel toeters en bellen pas geopend, zo
slecht voorzien is om ook gehandicapten te kunnen ontvangen, dat zou
in deze tijd toch niet meer mogen zijn.
Roger Van Dijck
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REGIO VLAAMS-BRABANT:
VLAAMS BRABANT: HUIFKARTOCHT
27 APRIL 2012
We vonden de weg naar de Peerdenposterij
Peerdenposterij in Gerhagen (Tessenderlo)
bijna niet, maar uiteindelijk is iedereen aangekomen. Na een drankje
vertrokken we met de huifkar. We genoten van de mooie natuur. We
stopten aan een meertje en aten cake. Daarna reden we verder. Hubert
bracht zijn mondharmonica
onica mee en hij zorgde dus voor muziek en wij
zongen mee! Een uurtje later stopten we in ‘t Vossenhol in Averbode. De
voorzitter Raymond en zijn vrouw Marleen waren op ons aan het
wachten.
We babbelden en
we genoten van
lekkere taart en
koffie. Toen was
wa het
tijd om terug te
rijden met de
huifkar.
Een bestuurder van
de huifkar (de broer
van Anne-Laure)
Anne
heeft er ook van
genoten hij vond
dat we allemaal
toffe mensen zijn en
er een super
ambiance was met
die harmonica.
Leuk hee!
Het was een super
geslaagd tocht!
geslaagde
Bedankt AnneAnne
Laure en Marc voor
de organisatie en
de cake! Bedankt
ook koetsiers!
Chesna Berckmans
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DERDE BIJEENKOMST
VAN DE AFDELING AFASIE VAN WEST-VLAANDEREN
WEST VLAANDEREN
OP ZATERDAG 5 MEI 2012
Een week na dat onze afdeling haar voorzitter Andy moest afgeven.
kwamen
wamen zes leden; Peter, Miguel, de familie van Ginette, Kristof en
Robert uit West-Vlaanderen
Vlaanderen samen. Deze bijeenkomst werd geleidt door
de algemene voorzitter Raymond Vanbylen met zijn vrouw.
Die bijeenkomst ging door in een zaal op het eerste verdiep, van het
Heilige Hart ziekenhuis, Campus Westlaan in Roeselare. Andy en Peter
hebben het toch in orde gekregen met het bestuur van het ziekenhuis,
dat de West-Vlaamse
Vlaamse Afdeling Afasie, de volgende jaren
jare
hun
bijeenkomsten kunnen doorgaan in een zaal van de Campus Westlaan.
Andy had vroeger al afgesproken om op deze namiddag eens te
quizzen onder de leiding van drie derdejaarsstudenten logopedie, aan de
Katholieke hogeschool Brugge.
De quiz die Lieze, Yaninda
Yaninda en Stefanie voor ons gemaakt hadden,
zat heel goed in mekaar. Zodat ook mensen met afasie zoals wij, kunnen
genieten van een quiznamiddag.
Wij werden in twee groepen van vier personen verdeeld. De quiz
was aangepast zodat wij onze kennis konden delen.
delen. Het geheel van de
quiz bestond uit 2 ronden, en per ronde kregen we 10 tweekeuzevragen
die gingen over; televisie, steden, voeding, gezondheid, seizoenen,
sport, ontspanning, proeven, voelen en muziek. Bij de vragen kregen we
tips via een beeld op de computer.
c
Na de eerste ronde was er een pauze, en de studenten hadden
voor koffie, frisdrank en taart gezorgd. De koffie deed deugd en de taart
was heel lekker, en tien minuten later begonnen wij met de tweede
ronde. Rond 17uur was de quiz afgelopen. De groep
groep 1 was gewonnen
maar ze waren aan elkaar gewaagd, en iedereen heeft er van genoten.
En zo kwam stilaan een eind aan deze namiddag. In de naam van
de West-Vlaamse
Vlaamse Afdeling Afasie wil ik iedereen danken voor juli
aanwezigheid. En zeker een speciaal dankwoordje
dankwoordje aan Lieze, Yaninda
en Stefanie, voor deze mooie quiz namiddag.
Robert Huyghe, persoon met Afasie
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KOSTENVERGOEDING VAN DE VRIJWILLIGER ALS
PERSOONLIJKE ASSISTENT
Sinds 1 aug. 2006 kan er binnen het PAB (persoonlijk assistent budget)
beroep gedaan worden op vrijwilligers.
De bepalingen van de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers
moeten ook binnen het PAB nageleefd worden. Aan volgende punten
geeft men hierbij best aandacht :
• U kan niet rechtstreeks een beroep doen op vrijwilligers en hen
hiervoor een onkostenvergoeding betalen met het PAB.
Vrijwilligerswerk binnen het PAB is alleen mogelijk via een
organisatie (=de aansteller)
• Het is de taak van de organisatie om informatie te geven aan de
vrijwilliger. Dit kan de organisatie doen onder de vorm van een
informatienota die de organisatie zelf kan opstellen.
• De betaling van een reële kostenvergoeding of een forfaitaire
kostenvergoeding aan de vrijwilligers kan ingediend worden als
indirecte kost. De reële kostenvergoeding is onbegrensd, de
forfaitaire kostenvergoeding mag per persoon max. 28,48 euro per
dag en 1139,02 euro per jaar bedragen.
Let op : deze vergoedingen zijn indirecte kosten en mogen bij
gevolg uw max. budget dat u kan besteden aan indirecte kosten
(=5% van uw jaarbudget) niet overschrijden.
• De minimumleeftijd van een vrijwilliger als persoonlijke assistent is
18 jaar.
• U kan beroep doen op een taxi of mindermobielencentrale en de
meerkost per kilometer betalen met uw PAB. Indien u beroep doet
op een vrijwilliger voor uw verplaatsingen, valt de regel met
betrekking tot de meerkost per kilometer weg. U kan ook deze
vrijwilliger een reële op forfaitaire kostenvergoeding betalen,
zonder hiervoor de meerkost per kilometer te berekenen.
U bewijst deze kosten aan de hand van een factuur of onkostennota van
de vrijwilligersorganisatie. U dient dit bewijsstuk, net zoals andere
bewijsstukken van indirecte kosten, thuis te bewaren.
Opmerkingen bij het indienen van indirecte kosten
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Het indienen van indirecte kosten gebeurt ahv een ticket. Om
reglementair te zijn moet een ticket volgende gegevens vermelden :
-de naam van de leverancier of de zaak
-datum
-kostprijs
De bewijzen moeten thuis bewaard blijven.
Indien u niet weet hoe de indirecte kost te bewijzen, kontakteert u best
de PAB-cel.
U moet de kosten duidelijk omschrijven op het “kostenstaat model”.
Op deze manier kunt u voorkomen dat de PAB-inspectie bij
huisbezoeken fouten ontdekt en vervolgens extra geld van u moet
terugvorderen.
Bron : BOL-BUDIV
Ingezonden door Claire van Gorp

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
7 oktober 2012

Nationale Dag Vereniging Afasie
in Roeselare
Restaurant ’t Vosken
Meensesteenweg 578
8800 Roeselare
De uitnodiging volgt.
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WABLIEFT-BOEKEN
De meesten onder jullie kennen ongetwijfeld de ‘Wablieft-krant’ al.
Dit is een krant die wekelijks verschijnt en speciaal samengesteld is voor
mensen die problemen hebben met lezen.
De artikels zijn niet te lang, ze gebruiken korte zinnen en de
lay-out van de krant is heel overzichtelijk.
Buiten het uitgeven van een krant, doet ‘Wablieft’ nog andere dingen:
- Ze geven tekstadvies en helpen klanten bijvoorbeeld een folder
herschrijven in duidelijke taal.
- Ze geven trainingen om mensen duidelijke teksten te leren schrijven.
- Ze werken in overleg met klanten projecten uit. Zo hebben ze
bijvoorbeeld een ‘opvoedingskrant’ uitgebracht voor jonge ouders.
- Ze geven Wablieft-boeken uit.
Wablieft-boeken
Wablieft-boeken worden geschreven door bekende auteurs. De taal is
aangepast aan volwassen beginnende lezers, of aangepast aan mensen
die problemen hebben met lezen na bijvoorbeeld een hersenletsel.
Volgens ‘Wablieft’ zelf zijn het ‘vlotte en gemakkelijke boeken’
(www.wablieft.be)
Wanneer de Wablieft-boeken te moelijk zijn om te lezen, biedt Wablieft
ook ‘luisterboeken’ aan. Hiervoor werken ze samen met de
luisterpuntbibliotheek.
Van elke Wablieft-boek bestaat ook een ‘Daisy-boek’.
Wat is een Daisy-boek?
Dit is een boek waar men naar kan luisteren. Deze verhalen worden
ingesproken door vrijwilligers met een mooie uitspraak en een
aangename stem. Sommige auteurs lezen zelf hun boek voor. De
verhalen zijn opgenomen op CD. De meeste Wablieft-boeken kan je
beluisteren op anderhalf uur.
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Je kan de CD afspelen in een gewone CD-speler of een DVD-speler die
mp3 herkent.
Daisyprogramma
Je kan de CD ook via de computer afspelen. Het zogenaamde ‘Daisyprogramma’ speelt je CD af en kan onthouden waar je gestopt bent met
lezen. Zo kan je wanneer je wil je boek verder beluisteren.
Via het programma kan je de tekst ook trager laten voorlezen.
Dit Daisy-softwareprogramma is gratis en je kan het via de
luisterpuntbibliotheek bestellen.
Je kan een mail sturen naar info@luisterpuntbibliotheek.be
Of bellen naar 070 246 070.
Je kan de software ook zelf downloaden op de volgende website
http://www.daisy.org/amis/download/translations.
Kies daar bij 'Dutch' (=Nederlands) voor 'complete installer'.
Een derde mogelijkheid om je boek te beluisteren is via een Daisyspeler. Dit kan men uitlenen in de meeste bibliotheken. 4 op 5
bibliotheken hebben een Daisy-werking.
Voor meer informatie over de Wablieft-boeken kan je terecht op
www.wablieft.be.
Meer informatie over luisterboeken vind je op
www.luisterpuntbibliotheek.be

Ingezonden door Dorien Mennes
Bronnen: www.wablieft.be
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GELUKSTIPS
Door de jaren heen is er binnen de ‘positieve psychologie’ heel wat
onderzoek gebeurd naar wat mensen nu echt gelukkig maakt.
De tips in deze rubriek zijn hierop gebaseerd en gelden voor mannen en
vrouwen, jong en oud, over alle culturen heen.
De tip van deze ‘Wat zeg je’? Ga voor iets nieuws !
We zijn vaak nogal vastgeroest in oude gewoontes en staan niet altijd
open voor nieuwe of andere dingen. Nochtans ligt daarin een belangrijke
sleutel tot geluk.
Een opleiding volgen (en dat kan gaan van kooklessen,
kooklessen, kleding maken,
muzieklessen…
… of misschien wel iets sportiefs)
brengt vaak een
en grote ‘goesting’ op gang.
gang Wanneer je ermee bezig bent,
vergeet je alles om je heen. Dit wordt ‘flow’ genoemd in de psychologie.
Ga eens voor een heel andere vakantiebestemming
vakantiebestemming of probeer
bijvoorbeeld eens een ander restaurant of een nieuwe welness uit.
Ga op een andere plaats wandelen dan waar je dat gewoonlijk doet of ga
kijken naar dat bijzondere theaterstuk of die nieuwe film.
film. Laat je vooral
niet ontmoedigen als het toch een keer niet meevalt. Nieuwe en andere
dingen houden je hersenen fit en maken je dikwijls ook gelukkiger.
Het is vaak een kwestie van te durven om de stap te zetten… en je bent
vertrokken.
Veel succes ermee !
Bronnen :
www.plukjegeluk.be
Geluk. The World book of happyness. L. Bormans (2010).
Ingezonden door Katleen Vandeput
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Overlijdensbericht

MARC MIGOM
1 juli 1955 Gent – 21 februari 2012 Sint-Joris-Weert
Weert
Ik kèn Marc al van 1997. Mijn eerste keer dat ik naar een
Contactnamiddag ging. In Lubbeek, bij de Open Tuindag, met
uitnodiging van Mevrouw Plasschaert.
Een jaar eerder kreeg ik een cva. En de taalstoornis afasie!
Marc ook, maar veel erger dan ik.
Hij kon het niet uitleggen. Ook niet met het wijzen met zijn grote handen,
en ook niet van zijn schrijven. Hij schreef enkele woorden, geen zinnen,
en geen duidelijke vragen.
Wat hij wou uitleggen, bleef hangen in zijn hersenen.
Ik heb zijn verhalen nooit begrepen. Hij kon het niet zeggen met woorden
zijn zoveel andere problemen in zijn leven.
Hij is zelfstandige meubelmaker en had zoveel werk om keukens te
maken voor een appartement.
Het was teveel geworden en kreeg een hersenletsel.
Na twee
e jaar…psychiatrisch ziekenhuis – geen revalidatie! – heeft hij
gevochten voor zijn kinderen. Drie dochters, de oudste nog geen 12 jaar.
Hij ging wonen in Sint-Joris
Joris-Weert.
Weert. ‘Daar woon ik en daar is ook mijn
werkhuis…’
Marc had een vriend, een collega schrijnwerker;
schrijnwerker; in Hoegaarden, waar ik
ook woon. Zo wist ik al iets meer over zijn leven. Dat hij zenuwachtiger
en zenuwachtiger werd. Niemand begreep hem.
Hoe kan een advocaat hem verdedigen, want Marc kon het hèm niet
uitleggen.
In Hoegaarden is Marc mij enkele
enkele keren komen bezoeken. Minder dan
een kwartier, hij had nooit tijd. Een ‘babbeltje’ of bracht hij foto’s mee van
de Contactnamiddag, een koffie (het is thuis druk, druk, druk) en direct
weg (ik heb geen tijd, ik heb het druk, druk, druk).
Met zijn grote,
ote, lege bestelwagen. Dan reed hij fier lachend de straat uit,
het zeil aan de achterkant hing los en dan hoorde je de lege inhoud
galmen.
Ik schaam mij diep, want ik begreep niets van zijn lawine woorden. Dàt
begreep hij het ook, en begon te lachen, schaterlachen.
schaterlachen. Zoals het een
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goede mop was. Marc wist het ook: hij had het besef dat hij afasie had;
en niemand kon hem helpen, hij woonde in een andere wereld.
Marc schreef brieven naar zijn afasie-vrienden
afasie vrienden dat hij een nieuw gsmgsm
adres had, ‘ook geen vaste lijn’. Argwanend, achterdochtig, hij
wantrouwende iedereen, …
Het LEVEN MET AFASIE is heel erg; niemand begrijpt het, als je het
zelf niet heeft!
Zeker vier jaar geleden, zei zijn vriend dat hij terug opgenomen is in een
psychiatrisch ziekenhuis. ‘Dat hij niemand wou zien. Ik ook niet,’ zei hij
droevig ‘hij komt niet meer buiten!’
Mijn sms kreeg geen antwoord.
Marc Migom is 57 jaar geworden. Gestorven op 21 februari 2012,
begraven in Lubbeek. Waar zijn moeder nog woont en ergens zijn
kinderen.
Dàg Marc, vriendje…
iendje… ik mis je!
Hubert Mannaerts
Op het herinneringskaartje staat:
Soms hadden we niets te zeggen
Dan hielden we gewoon
Van jou…
En nu nog meer.
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Verhaal

PERSOONLIJK VERHAAL, DEEL 2
Over het leven met “Afasie, het gevolg van een Beroerte of Attaque”
door Robert Huyghe
Toen ik gezegd werd dat ik de volgende dag in de voormiddag
overgebrachte ging worden naar de Campus Godtsvelde, heb ik een
lastige nacht gehad met veel dromen. Ik moest slapen met een apparaat
dat aan mijn lichaam bevestigd was, om te zien hoe mijn lichaam werkt
tijdens de nacht.
Ze hadden mij gezegd dat het kon zijn dat ik in de vroege voormiddag
zou over gebracht worden naar Godtsvelde. Daar heb ik de ganse nacht
mee bezig geweest, dat ik mij niet mocht overslapen.
overslapen. Dat toestel en de
draden aan mijn lijf plaagde mij, zodat ik niet in een diepe slaap viel.
Maar ’s morgens sliep ik als een roos die weer moest open gaan.
Toen ik wakker kwam zag ik het toestel en de draden op de zetel liggen.
Als de verpleger van dienst op de kamer kwam vroeg ik, of hij het toestel
afgedaan had, hij zei dat ik dat deed in mijn slaap, maar hij maakte mij
gerust, dat dit niet erg was.
Rond 10.30 uur kwam de bestuurder van de ziekenwagen mij afhalen op
de kamer, er moest nog een zieke mee in een bed en ik plaatste mij
naast de bestuurder. Toen wij Kortemark binnen reden passeerden wij
aan mijn huis, maar de rit had mij dronken gemaakt, en
en zag ik mijn huis
als in een droom, maar ik wilde zo rap mogelijk in Godtsvelde zijn, dat ik
uit de auto kon gaan.
Als wij aankwamen in Godtsvelde, ”een gebouw dat ik al ken van
als het gebouwd werd”. Ik zag het als in een droom en bekende het maar
als we aan de ingang stopte. En was waarschijnlijk omdat ik Judit, de
logopediste aan de ingang zag staan.
Als ik in het gebouw was, werd ik naar de gang gebracht van mijn
groep. Daar werd ik aangesproken door een verpleegstertje die mij, mijn
kamer toonde en mijn middageten bracht. Na het middagmaal leerde ik
de persoon kennen waarmee ik de kamer ging delen, en ik voelde dat
het ging klikken tussen mekaar. In de namiddag ging ik een beetje
wandelen in het gebouw en een beetje naar de TV kijken. Op dat
moment ging ik uit het gebouw niet vluchten, want ik wist niet meer waar
ik binnen gekomen was.
’s Avonds kwamen mijn twee zonen en mijn dochter en
schoondochter mij bezoeken, en ik had er veel deugd van dat ik ze zag
op die avond. Als ze terug naar huis gingen, ging ik mee tot aan hun
auto, en dan verkende ik het gebouw, die voor bijna drie maanden mijn
leefplaats zou worden.
Wordt vervolgd
42

Ontspanning

Schrijf het juiste woord op de juiste plaats.
rijst reist
Jan ………………… naar China en eet daar veel ………………..
ijs eis
Ik …………………. altijd veel slagroom bij mijn ………………….
bood boot
Alain ……………….. 100 euro meer voor die …………………..
mei mij
Kom in ………………………. op bezoek bij ………………………
hard hart
Het ……………………… van Willem slaat ……………………….
leidt lijdt
De arts …………………………….. de operatie en
zorgt ervoor dat de zieke geen pijn ………..;…………………….

Schrap wat fout is.
14 =
22 =
6=
4=
11 =

10 + 4
5x4
12 : 2
0+4
17 - 6

16 - 4
22 - 2
16 - 10
16 : 4
3x4

7+7
19 + 3
4+3
4-0
20 - 9

Verbind wat juist is.
EIK
PERELAAR
HAZELAAR
BEUK
DRUIVELAAR

PEREN
HAZELNOTEN
DRUIVEN
EIKELS
BEUKENNOOTJES
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Omcirkel wat juist is.
10.15
15.45
09.10
12.00
06.00

HALF ELF
KWART VOOR VIER
NEGEN OVER TIEN
TWAALF UUR
NEGEN UUR

TWINTIG OVER ELF
MIDDERNACHT
HALF ZEVEN
TWINTIG OVER TWAALF
TIEN VOOR TIEN

KWART OVER TIEN
HALF DRIE
TIEN OVER NEGEN
MIDDAG
ZES UUR
11.20
24.00
06.30
20.12
09.50

10.30
12.00
07.30
12.20
09.40

Schrijf in de juiste kolom.
Leeuw pauw tafel slang kip kangoeroe slee
hond melkstoeltje paling duif worm struisvogel
sofa pinguïn luchtmatras statief voor een fototoestel
geen poten

2 poten

3 poten

4 poten
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OP REIS: China
peking mandarijn mao censuur yang geel tibet
chinese muur mensenrechten confucius thee pagode
taiwan hongkong porselein jade yin rijst li opium

C
H
I
N
E
S
E
M
U
U
R
K
A

M
E
N
S
E
N
R
E
C
H
T
E
N

A
N
E
J
A
D
E
M
A
O
U
N
H

N
R
IJ
S
T
U
D
C
O
M
T
A
O

D
I
T
P
O
R
S
E
L
E
I
N
N

A
M
O
E
K
Y
A
N
G
P
B
T
G

R
Y
P
K
T
H
R
S
E
A
E
A
K

IJ
I
I
I
H
E
Z
U
E
G
T
I
O

N
N
U
N
E
G
I
U
L
O
R
W
N

O
G
M
G
E
I
L
R
O
D
A
A
G

C
O
N
F
U
C
I
U
S
E
H
N
L

Doorstreep wat fout is.
De hoofdstad van China: Kanton
Peking
Sjanghai.
De Chinezen eten meestal met:
vork en mes
stokjes.
Slurpen tijdens de maaltijd is in China: beleefd
onbeleefd.
Chinezen eten veel: kip
rijst
soep
rat.
Een stukje been op de grond spugen: dat mag niet
dat mag.
Ingediend door Raymond Vanbylen
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Administratie

VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.vanbylen@hotmail.com

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

REDACTIE
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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Administratie

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 VlaamsVlaams Brabant
Mevr. Chesna Berckmans
Lange Venstraat 22
3128 Baal
tel. 0496/28.11.23
chesnab@iname.com

Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen
Kristien Lissens, Evelien Jacobs en
Marlies Heyndrickx
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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CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN DE REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
23/06/2012

Hoge Rielen in Lichtaart

Regio Vlaams-Brabant
Brabant :
02/06/2012
30/06/2012
01/09/2012

Bijeenkomst in Baal
Bijeenkomst in Lubbeek
Bijeenkomst in Rotselaar
Rotse

Regio Limburg :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
Regio West-Vlaanderen
Vlaanderen :
23/06/2012
01/09/2012

Chinees restaurant te Roeselare
Bijeenkomst d’Hofstee

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
sband 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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