Voorwoord

Beste vrienden,
Onze Nationale Dag
We zullen zondag, 28 september niet snel vergeten. Regio OostVlaanderen startte de Nationale Dag met een sprankelend aperitief in
een wondermooie tuin. Hier kon je moeilijk geloven dat ‘de Antwerpse
haven om de hoek’ lag. In een aangenaam kader vulde een uitgelezen
maaltijd daarna de namiddag. Ook aan ontspanning was gedacht. Een
vrolijke quiz over ‘alles en nog wat’ maakte aan alle tafels de tongen los.
Zeker rond de schiftingsvraag werden intensieve discussies gevoerd. En
wat bleek? Sommige teams konden goed tellen, heel goed zelfs! Bij het
vertrek kregen alle deelnemers nog een extra editie van Wat Zeg je? en
een snoepje voor onderweg.
Evelien, Kristien en Marlies en de stille werkers achter de schermen:
‘Bedankt voor deze dag waarbij we, uiteraard in goed gezelschap, onze
zorgen even konden vergeten. Alle deelnemers waren het eens: ‘Dit was
werkelijk schitterend’.
Ook dank aan onze sponsors. Zonder Rotary Gent–Noord en de
Nationale Loterij was deze dag niet mogelijk geweest.
Zeker ook een bloemetje voor de directie en het personeel van het Hof
Van Keulen, Fabriekstraat 59 9120 Kallo (Beveren)
(www.hofvankeulen.be) die borg stonden voor deze heerlijke verwendag.
Een nieuw jaar op komst
De kalender wordt met de dag dunner en 2015 kondigt snel zich aan.
We hopen dat iedereen met een warm gevoel aan 2014 kan
terugdenken. We veronderstellen dat de dagelijkse problemen dit jaar
minimaal waren en vlekkeloos konden worden opgelost.
En voor 2015 wensen we al onze leden, sympathisanten en vrijwilligers,
het allerbeste.

R Vanbylen
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Informatie voor professionelen
De Comprehensive Aphasia Test - Nederlandstalige bewerking (CAT-NL):
een nieuw diagnostisch instrument voor afasie

DEEL 1/2

In dit artikel beschrijven we deze test vanuit de theoretische achtergrond. In de
volgende ‘Wat zeg je?’ volgt de praktische bespreking.

Doel
De Comprehensive Aphasia Test – Nederlandstalige bewerking (CAT-NL) is een
nieuw betrouwbaar en valide diagnostisch instrument voor
afasie. De test is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te
testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te
screenen en om een beknopt beeld te geven van de
‘handicap’ die een persoon met afasie in het dagelijks leven
ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden als
evaluatie-instrument en om richting te geven aan
behandeling (Braak, Heethuis & Kooij, 2014). De CAT-NL is
een bewerking van de in Engeland verschenen
Comprehensive Aphasia Test (Swinburn, Porter & Howard,
2004). De test is naar het Nederlands bewerkt door dr. Evy
Visch-Brink, drs. Dorien Vandenborre, dr. Hyo Jung de
Smet en prof. dr. Peter Mariën.
Een identieke kopie van de CAT-UK?
De subtests in de Nederlandstalige versie van de CAT zijn wat hun linguïstische
kenmerken betreft gelijk aan de Engelse versie, hoewel er wel aanpassingen gedaan
zijn om de test geschikt te maken voor de Nederlandse en Vlaamse populatie.
Daarnaast zijn alle afbeeldingen uit de CAT opnieuw getekend, omdat de
afbeeldingen niet in de Nederlandse en Vlaamse populatie pasten. De handleiding is
vertaald en aangevuld met Nederlandse en Vlaamse onderzoeksgegevens over de
normering en gegevens over betrouwbaarheid en validiteit. Voor meer informatie
over de psychometrische eigenschappen van de test verwijzen we naar Kerkmeer &
Heethuis (2014).
Doelgroep en afnameduur
De CAT-NL kan ingezet worden bij volwassenen met een verworven afasie. Hoewel
er geen belemmeringen zijn in het tijdstip van de afname, kan de CAT-NL het best
worden afgenomen als de patiënt in medische zin en wat afasie betreft redelijk
stabiel is. Doorgaans kan de CAT-NL afgenomen worden in één of twee sessies. De
gemiddelde totale afnameduur is ongeveer anderhalf uur. De afnameduur is
afhankelijk van veel factoren, waaronder de mogelijkheden van de patiënt en de
ervaring van de testleider.
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Beschrijving
De CAT-NL bestaat uit drie delen: een cognitieve screeningstest, een taaltestbatterij
en een vaardigheidsvragenlijst. De toegevoegde waarde van de cognitieve screening
maakt de clinicus erop attent hoe niet-talige cognitieve defecten de testresultaten van
personen met afasie op taaltaken kunnen beïnvloeden. De talige subtests binnen de
CAT-NL stoelen op het cognitieve taalverwerkingsmodel, beschreven in Shewell &
Patterson (1987), beter bekend als het model van Ellis & Young (1988). De
testbatterij bevat een ruime waaier aan subtests en geeft suggesties voor aanvullend
onderzoek, bijvoorbeeld via de PALPA. Naast variabelen zoals frequentie,
woordlengte en voorstelbaarheid op woordniveau zijn ook grammaticale variabelen in
de testitems verwerkt zoals zinslengte, reversibiliteit en aanwezigheid van bijzinnen.
De vragenlijst geeft de clinicus inzicht in de handicap die de afasie in het dagelijks
leven veroorzaakt (Vandenborre, Visch-Brink & Mariën, 2014).
Scoring
Voor elke subtest is er een c-score (standaardscore met een gemiddelde van 5 en
een standaarddeviatie van 2) en een afkapscore beschikbaar. Tevens kan er een
score berekend worden voor de schaal cognitie, het onderdeel taalbegrip en het
onderdeel taalproductie. De scores op de vaardigheidsvragenlijst kunnen niet
vergeleken worden met een norm, maar kunnen inzicht geven in de vaardigheden
van de patiënt en de impact op het dagelijks leven. Er zijn twee scoringssystemen
voorzien: een handmatige scoring en een digitale scoring via het testplatform van
Pearson. Deze scoringssystemen kunnen als supplement aangekocht worden.
Wat zijn de positieve punten van de CAT-NL?
De voordelen van de CAT-NL worden door de auteurs als volgt beschreven
(Vandenborre, Visch-Brink & Mariën, 2014): veelomvattend, klinisch bruikbaar en
goed geconstrueerd. De test is veelomvattend omdat een groot aantal cognitieve en
taalfuncties uitgebreid wordt nagegaan. Bovendien stelt de vaardigheidsvragenlijst
de clinicus in staat om het effect van de stoornis op het dagelijks leven na te gaan.
De test is klinisch bruikbaar omwille van de relatief korte afnametijd, de maximale
informatie die verkregen wordt, de veranderingen die gemeten worden en de
eenvoudige scoring. De test geeft op deze manier in enige zin handvaten voor de
therapie, maar de invulling van het therapieplan gebeurt door de logopedist, waar
mogelijk in overleg met de patiënt en/of familie. Tot slot is de test goed
geconstrueerd, zoals aangetoond in het uitgebreide validiteits-, betrouwbaarheids- en
test-hertestonderzoek.
Wat zijn de negatieve punten van de CAT-NL?
De CAT-NL is niet geschikt voor het in kaart brengen van lichte afasieën of
stoornissen in de non-verbale communicatie. In het eerste geval kan de PALPA
(Bastiaanse, Bosje & Visch-Brink, 1995) gebruikt worden, in het tweede geval de
Scenario test (van der Meulen & van de Sandt-Koenderman, 2009).
De test geeft een zicht op de ‘overall performance’, voor het verkrijgen van
gedetailleerde informatie zijn er andere testinstrumenten beschikbaar. In dit opzicht
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geeft het cognitieve deel van het diagnostisch instrument een goede aanvulling voor
logopedisten in een zelfstandige praktijk, maar in een klinische setting waar zowel
(neuro)psychologen, ergotherapeuten en logopedisten betrokken zijn bij de
revalidatie, is dit diagnostisch onderdeel misschien minder nuttig. De vraag kan ook
gesteld worden of wij als logopedisten voldoende achtergrond hebben om een
gedegen interpretatie te kunnen maken van de cognitieve testresultaten. Het is
belangrijk dat neurologopedisten hun professionele grenzen kennen en dat
doorverwijzers en leden van het interdisciplinaire team rekening houden met deze
grenzen (Paemeleire, 2014).
Via de vaardigheidsvragenlijst kan er inzicht verkregen worden in de handicap die de
patiënt in het dagelijks leven ondervindt. De vragenlijst kan ook een goede
inschatting geven van het ziekte-inzicht van de patiënt. De vragenlijst bestaat
daarentegen slechts uit een beperkt aantal items, wat gevolgen geeft voor een
doorgedreven interpretatie. De vaardigheidsvragenlijst kan een aanvulling of een
alternatief zijn voor de Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39) (Hilari
K. & Byng S.,2001). We maken echter bij beide vragenlijsten de kanttekening dat ze
niet steeds even toepasbaar zijn bij personen met afasie, daar er toch wel een
bepaald niveau van taalbegrip en onderliggende cognitieve vaardigheden vereist is
om
de
vragenlijsten
betrouwbaar
en
valide
af
te
nemen.
Zal de CAT-NL de AAT gaan vervangen?
De Akense Afasie Test (AAT, Graetz, De Bleser & Willmes, 1992) is momenteel de
gouden standaard op gebied van afasieonderzoek in Vlaanderen en Nederland. We
baseerden onze vergelijking tussen de CAT-NL en de AAT op het toegepast
onderzoeksproject van enkele studenten logopedie aan de Hanzehogeschool in
Groningen (Van Zanten, Jonkers & Rempel, 2011) alsook op de verhelderende
webinar van Visch-Brink (Pearson, 2014).
We geven eerst een overzicht van de overeenkomsten tussen de AAT en de CATNL. Zowel de AAT als de CAT-NL gaan op een betrouwbare en valide manier een
differentiatie maken tussen mensen met en zonder afasie en een ernstbepaling
maken van de fatische stoornissen. Bovendien stellen ze beide vast in welke mate de
taalmodaliteiten (taalproductie, taalbegrip, schrijven en lezen) gestoord zijn, maar wel
op een andere manier (zie verder). Beide taalbatterijen zijn bedoeld voor afname in
een postacute fase en chronische fase.
De AAT en de CAT-NL hebben echter meer verschilpunten dan overeenkomsten.
Een groot verschilpunt is uiteraard dat de CAT-NL een zeer recente test is. We
maken al sinds 1992 gebruik van de AAT; volgens de COTAN-commissie hanteert de
AAT een verouderde normering die niet meer bruikbaar is in onze populatie (COTAN
Documentatie, 1998). We kunnen bij de CAT-NL dan weer de bedenking formuleren
dat er enkel gebruik gemaakt wordt van c-scores en een afkapwaarde en niet van de
eenvoudiger te hanteren gemiddelden, standaarddeviaties of percentielen. C-scores
en afkapwaarden zijn misschien moeilijker te visualiseren of te formuleren naar een
patiënt bij een nadere toelichting van de onderzoeksresultaten. Daarentegen zijn de
items en afbeeldingen van de AAT verouderd, denk bijvoorbeeld aan de typmachine
of de koffiemolen.
De afnameduur is bovendien verschillend. De AAT wordt volgens de handleiding in
ongeveer 90 minuten afgenomen, wat overeenkomt met de afnameduur van de drie
delen van de CAT-NL. De keuze is aan de logopedist welke onderdelen afgenomen
worden. Indien de keuze gemaakt wordt enkel het talige onderdeel van de test af te
nemen, is de afnameduur beduidend korter dan deze van de AAT.
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De AAT onderzoekt taalmodaliteiten (spontane taal, begrijpen van gesproken taal,
hardop lezen en schrijven) waar de CAT-NL modules onderzoekt die geplaatst
kunnen worden in het eerder genoemde taalverwerkingsmodel met meer concrete
aanknopingspunten voor therapie. Waar de AAT erg classificerend tewerk gaat door
een opdeling in de klassieke afasiesyndromen, kiest de CAT-NL ervoor om een
holistisch beeld te verkrijgen van de patiënt. Er is naast een stoornisspecifieke
testafname ook plaats is voor cognitieve testresultaten en een eerste beeld van de
invloed van de afasie op activiteiten- en participatieniveau via de
vaardigheidsvragenlijst. De CAT-NL volgt op deze manier meer de huidige tendens in
de gezondheidszorg; de evolutie van een medische model naar een
biopsychosociaal model.
De CAT-NL is een bruikbaar testinstrument voor zowel wetenschappelijk onderzoek
als in de klinische praktijk. De test is, naar onze mening, een goede valabele
opvolger voor de AAT.
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Voor meer informatie over de aankoop van de CAT-NL verwijzen we naar
http://www.pearsonclinical.be/cat-nl-comprehensive-aphasia-test. Vanaf het najaar
van 2014 worden ook op regelmatige basis trainingssessies voorzien, voor meer
informatie verwijzen we door naar
http://www.pearsonacademy.nl/trainingenoverzicht/cat-nl-een-innoverende-afasietest.
Ingezonden door Nele Kerstens en Katleen Vandeput
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Modem: het adviescentrum voor personen met een
beperking stopt ermee
Ingezonden door Evi Gysbrechts

Modem was een adviescentrum rond communicatiehulpmiddelen en
computeraanpassingen voor personen met een beperking (spraakcomputer,
aangepast toetsenbord enz.).
Het gaf ook opleidingen en advies aan de omgeving van een persoon met een
beperking.
Door het kabinet Welzijn werd ondersteuning beloofd, maar die kwam er niet. Modem
had geen financiële middelen meer om nog voort te bestaan en dus moest het
centrum zijn deuren sluiten in september dit jaar.
Een groot verlies voor de gezondheidssector en dan specifiek voor de personen met
een beperking. Zij werden jarenlang goed ondersteund en geholpen door Modem…
Wat nu?
Er is een centrum: HulpMiddelenCentrale-nv (HMC) dat voor een groot deel hetzelfde
werk doet als Modem. Zij werken zowel rond communicatie als rond mobiliteit,
sportmateriaal enz. om de personen een zo zelfstandig en comfortabel mogeljk leven
aan te bieden.
Hoe te bereiken?:
• Website: www.hmc-nv.be
• E-mailadres: info@hmc-nv.com
• Tel.: +32(0)9 380 19 72
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AGENDA studiedagen voor professionelen
Een greep uit het aanbod van studiedagen rond het thema ‘afasie’
Ingezonden door Katleen Vandeput

Thema : Cursus Afasie en Logopedie: A State of the Art
Datum : verschillende data in september tot december 2014
Locatie : Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Arnhem
Meer info : www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Afasie-en-Logopedie-A-Stateof-the-Art.html
Thema : CAT-NL training (zie artikel in deze Wat zeg je?)
Datum : 9 februari 2015
Locatie : Pearson Antwerpen (ook trainingen in Utrecht en Amsterdam)
Meer info : www.pearsonacademy.nl/trainingenoverzicht/cat-nl-een-innoverendeafasie-test
Thema : Verworven neurogene communicatiestoornissen: actuele tendensen
module 2
Datum : 10 februari 2015, 27 februari 2015, 17 maart 2015, 24 maart 2015,
30 april 2015
Locatie : Thomas More hogeschool Antwerpen, Campus Sanderus
Meer info : www.thomasmore.be/vormingen-logopedie-audiologie
Thema : Symposium ‘Jaar van het brein’ – voor het brede publiek
Het symposium heeft als hoofdthema het onderzoek van het brein en de zorg voor
onze hersenen.
De nadruk wordt gelegd op inclusie van personen met een hersenaandoening in de
maatschappij. Daarnaast is er een tentoonstelling met werken gemaakt door
personen met een hersenaandoening, doorlopend te bezoeken tijdens het
symposium.
Datum : 12 december 2014
Locatie : Vlaams Parlement
Meer info : www.flanderscare.be
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REGIO VLAAMS-BRABANT
VLAAMS
– 13 september 2014
Als je niet-aangeboren
aangeboren hersenletsel hebt, kun je soms niet
meer zelfstandig wonen. Marjolein had een thuis in
Vilvoorde samen met Philip maar jammer genoeg moest
ze verhuizen naar VZW Zonnelied omdat ze te veel viel
want ze kan niet goed stappen. Philip gaat
gaa haar regelmatig
bezoeken, in de week, en soms verblijft hij in het weekend
bij haar. Philip organiseerde een contactnamiddag in
Zonnelied en wij wilden natuurlijk graag Marjolein
ontmoeten,, want het was al lang geleden.

Het werd een leukee contactnamiddag! We babbelden gezellig met een tasje
koffie. Er was een lekkere dessertbuffet! Tiramisutaart van George was
overheerlijk!!! Ook was er een muzikaal momentje met Hubert! Het was een
aangename namiddag! En nadien hebben de mannen de afwas gedaan.
g
Bedankt allemaal!
Chesna
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REGIO VLAAMS-BRABANT
VLAAMS
- 11 oktober 2014
Sebastien de Fooz vertelde over de ervaringen onderweg: ‘ Te voet naar
Jeruzalem, een tocht van 184 dagen’.
dagen’. Wij luisterden aandachtig! Nadien was er
een moment om boeken te signeren.
signe
En dan was er koffie en een lekker
dessertje! Bedankt Mariella om het mee te organiseren!

De foto’s zijn weer fijne herinneringen aan een gezellige en leerrijke namiddag.
De voetreis naar Polen die de spreker voorstelde, heb ik nog niet gepland!
L.Plasschaert
Gezellig
ezellig sfeer, aangename spreker, indrukwekkend verhaal, ... 't was een fijne
namiddag! En nu ben ik dit boek aan het lezen, ... Chesna
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Verslag Nationale Dag Afasie
28 september 2014
Een middagje vol gezellig samensamen-zijn
Op zondag 28 september
september 2014 was het eindelijk zover.
Na heel wat vergaderingen, gemail en heen-en
heen en-weer
gerij waren we er klaar voor. Onze Nationale Dag brak
aan!

Voor de geïnteresseerden: http://www.hofvankeulen.be
http://www.hofvankeulen.be

Een
en eenzaam
tafeltje... Maar
niet voor lang ☺
Wat een mooi
decor om in te
aperitieven!

Het eten was lekker. Eerst kregen we een witloofsoep
 Om je vingers bij af te likken!
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Nadien was het vis of vlees  Laten we nog een 2e keer
opscheppen!
Ten slotte kwam het trio
van zoetigheden  Tijd om
beschermend over ons bord
te leunen! ;)

Hier wat reacties van
enkele aanwezigen:
Aimé:
NDA
Proficiat alles zat mee en was dik OK
Ria:
het was een heel gezellige nationale dag, de zaal was
prachtig, het eten was lekker
lekker en de quiz vond ik ook
geslaagd. bedankt voor de organisatie.
Filip:
Bedankt van deze goede en rustige dag. Het heeft
deugd gedaan.

Tenslotte willen we via deze weg al onze helpers
nogmaals bedanken. Zonder jullie was het onmogelijk
om deze dag zo perfect te maken.

ALWEER HEEL ERG BEDANKT!
Hopelijk zien we iedereen binnenkort
terug!
Groetjes
Marlies, Evelien en Kristien
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REGIO ANTWERPEN – 28 september 2014
Op de nationale dag van de afasie stuurden René en Ria van regio
Antwerpen hun kat. Maar
Maar daar hadden zij een hele goede reden voor!
Zij stonden namelijk op de jaarmarkt van Stabroek met een draairad vol
lekkers ten voordelen van onze VZW!
Veel volk kwam langs, het rad draaide, de kinderen snoepten .... en onze
vereniging viel opnieuw in de prijzen. Ria en René, hartelijk bedankt voor
de gift.
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REGIO ANTWERPEN – 8 november 2014
RED STAR LINE, het verhaal van mensen die hun bestaan proberen
te verbeteren.
Met 40 waren we om het museum van de Red Star Line te bezoeken.
Museum? Dat is zowaar een understatement, want het is geenszins een
statische tentoonstelling. Hier zit een dynamiek in die een ander
museum niet heeft. Het is echt authentiek, de gebouwen, de
infrastructuur, zelfs de foto's hebben hun eigen verhaal. Ook het servies
servie
en de glazen worden versierd door de initialen van de Red Star
Line.

De geschiedenis van de Red Star Line is in hoofdzaak de geschiedenis
van de arme mensen.. Mannen en vrouwen die de wanhoop nabij zijn of
mensen die hun geluk in een ander deel van
va de wereld, de nieuwe
wereld,, willen beproeven. Tussen 1873 en 1935 verlieten meer dan 3
miljoen mensen hun vaderland: Russen, Polen, Roemenen, Italianen,
Hongaren, Nederlanders en ook Belgen.
Ze verlieten hun land en gingen via Antwerpen naar Ellis Island
I
(New
York); ze emigreerden naar Amerika en Canada.
In dit pand kun je de originele poort nog bekijken, de poort waar het
allemaal begon: het "volk
volk " moest zich ontkleden en douchen.
Ondertussen werden kleren én bagage gewassen in een grote
wasmachine
e met stoom. In die tijd was men van oordeel dat de bacteriën
en virussen (zoals griep), evenals vlooien nog met zeep en warm water
moesten te lijf gegaan worden.
In Amerika mochten enkel "gezonde" mensen binnen.
Het was in dezelfde periode dat er zich schrijnende taferelen afgespeeld
hebben. Een van de anekdotes die onze gids vertelde was die van een
familie, een ouderpaar met 3 kinderen. De vader was 9 jaar eerder naar
Amerika vertrokken. Toen had hij genoeg gespaard om zijn gezin te
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laten overkomen.. De vrouw en haar kinderen trotseerden het onderzoek
bij een arts. Hij stelde vast dat het meisje een oogontsteking had en het
kind werd alleen in Antwerpen achtergelaten, terwijl de moeder en de 2
broers naar Amerika afreisden.
In die tijd duurde de overtocht
overtocht 14 dagen. Voor de gefortuneerden was de
overtocht een luxecruise: eten en drinken "all in" ; recreatie aan boord:
dansavonden, een zwembad, een tennisveld en een "gymnastiek zaal",
wat men nu een "fitnessruimte" zou noemen. Voor de arme stakkers
was
as het hard; ze zaten opeengepakt in het benedendek en er was geen
ontspanning. Bovendien betaalden sommigen meer dan 2 maanden
loon per persoon. Wat nog ergste was, er was geen weg terug. l'
Histoire se répête…, die duizenden bootvluchtelingen vandaag, die met
hun gammele bootjes vertrekken van Afrika naar Europa, … de mens
heeft nog niets geleerd uit de geschiedenis.

Van zodra ze in Amerika of Canada waren duurde het niet lang meer of
er ontstonden clubs. Zo ontstond de "Belgische club", die tot doel
d
had
om landgenoten, die pas gearriveerd waren, te verwelkomen. Die clubs
hangen nog sterk aan mekaar; ze voelen zich verwant met het vaderland
van hun (voor-)ouders,
)ouders, alhoewel ze reeds lang Amerikanen en
Canadezen zijn.
Tot slot konden we nog genieten
genieten van een heerlijk herfstzonnetje
bovenop de toren met zicht op de Schelde, mijmerend over de Red Star
Line.
We danken speciaal onze gidsen, Chris Cornelis en Arianne Van
Duytekom, die ons gedurende bijna 2 uur wisten te boeien, en ook al de
medewerkers
kers van het museum die ons zo goed ontvangen hebben.
Jozef Van Trier
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Secretariaat:
Dorre Eikstraat 46

: 03/458 13 32
:
ELSDEM@Gmail.com

:

2550 Kontich

http://www.afasie.be
Verslag van de Algemene Vergadering van 07/06/2014: A.V. 38
Aanwezige effectieve leden:
leden C. Berckmans, R. Bevers, E. De Meulenaere, M.
Heyndrickx, M. Huijbrechts, K.Lissens, M. Sanders, E. Stoop, R. Vanbylen, L.
Vercruysse, I. Verschueren, M. Weyler.
Aanwezige effectieve leden bij volmacht:
volmacht M. Hoeck, F. Mortier,
ier, G. Sleypen, M.
Solomé, E. Thiery,
C. Van Gorp, G. Vanspringel.
Verontschuldigd: L. Berlamont, G. Desmetz, A. Hermans, R. Huyghe, E. Jacobs,
M. Kesteloot,
J. Proesmans, M. Van Hoof, K. Van Tiggel, P. Vanderschueren.
Afwezig: Baras, N. Cappaert, Claeyssens,
Claeyssens, Dermul, P. Donck, M. Guzzone, C.
Lafosse, K. Lippens,
E. Meeuws, G. Mestdagh, F. Mortier, Reuter, S. SerweytensSerweytens Desmet, ThysThys
Bosmans, G. Van den Brande,
P. Van Malleghem.
Aanwezige leden:: G. Verlinden, J. Van Trier, A. De Mesmaecker, R. Vandenabeele
Vande

De A.V. start om 15.00 .
1. Welkom door de voorzitter en stiltemoment voor de overleden leden van het
voorbije jaar.
2. Goedkeuring notulen A.V. 37 van juni 2013:
2013: De notulen worden
goedgekeurd en ondertekend.
3. Financieel verslag 2013
Netto resultaat:
Inkomsten:
Lidgelden:
Giften:
Uitgaven:

€ 3111,75
€ 17308,67
€ 3810,00
€ 5458,00
€ 14196,92
17
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De beheerskosten liggen met 9,32% ruimschoots onder de toegelaten grens
van 20%.
De lage beheerskostenratio wijst ook dit jaar opnieuw op een goed bestuur
met weinig organisatiekosten. Lage beheerskosten wekken daarenboven het
vertrouwen bij eventuele controles voor de verlenging van de fiscale
aftrekbaarheid van giften. Het is ook het bewijs dat bijna 90% van onze
inkomsten voor onze leden beschikbaar
b
is.
De voorzitter bedankt onze vrijwilligers voor hun permanente en kosteloze
inzet voor onze vereniging.
De resultaten van het boekjaar worden goedgekeurd zodat het financieel
verslag kan worden ingediend op de griffie.
4. De begroting van 2015
201 wordt goedgekeurd. Er worden middelen
gereserveerd voor de herwerking van de website en voor de aanschaf van
gepaste software voor de ledenadministratie.
Bestuurders: Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders.
bestuurders
5. Kwijting Bestuurders:
6. Voorstelling en aanvaarding
aanvaardin kandidaat-leden
leden voor de A.V.:
A.V.
Arthur De Mesmaecker en zijn echtgenote Rita Vandenabeele uit regio WestWest
Vlaanderen worden door de RvB als nieuwe effectieve leden voorgedragen.
Zij nemen tijdelijk het mandaat van Ginette Desmetz en R. Huyghe over in de
RvB.
Jozef Van Trier en echtgenote Greet Verlinden van regio Antwerpen worden
als nieuwe effectieve leden voorgedragen door de RvB.
De A.V. aanvaardt alle voordrachten door de RvB.
7. Actualiseren effectieve leden:
leden
Conform de statuten (art. 7 ) worden volgende
volgende effectieve leden ontslagen:
Claeyssens S.
Dermul G.
Thys- Bosmans
8. Jaaroverzicht
Recordbank: De documenten voor de opening van de nieuwe rekeningen
werden door alle regio’s ingevuld en getekend . Voor VlaamsVlaams Brabant zijn er
nog enkele problemen die vermoedelijk tegen september zullen zijn opgelost..
Elke regio beschikt over 1 bankkaart. Voor de algemene penningmeester
worden geen regiobankkaarten voorzien.
Vanaf september 2014 start de definitieve overschakeling naar Recordbank en
zullen stapsgewijs
wijs de huidige regiorekeningen worden opgezegd.
18
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Dit nieuwe uniforme rekeningsysteem waarborgt, net zoals in het verleden,
de autonome werking van de regio’s. Als gevolg blijven de regio’s dan ook
financieel verantwoordelijk voor hun inkomsten en uitgaven.
uit
De algemene penningmeester heeft uitsluitend leeslees en printrecht. Bij
problemen in een regio kan, in uitzonderlijke gevallen, een tijdelijke uitbreiding
worden toegestaan voor schrijfschrijf en bewerkingsrecht.
Samenwerking Hogescholen:
Limburg: Een
n studente binnenhuisarchitectuur wil in het kader van haar
eindwerk een hulpmiddel ontwikkelen voor personen met afasie en
hemiplegie. Aanvankelijk werd gedacht aan een meubelstuk, nadien werd
overwogen een functionele tas te ontwerpen.
Thomas More: Interviews
rviews over de gevolgen van afasie bij 3 generaties
(partner/ kinderen/ kleinkinderen) in het gezin van personen met afasie.
L. Vercruysse vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat de studentes hierover
een kort artikel zouden schrijven voor Wat zeg je?.
je?
Website: De website is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Een
collega van F. Paemeleire is bereid om deze aan te passen en
gebruiksvriendelijker te maken mits
mits een vergoeding van ongeveer € 1500.
Hiervoor gaan we op zoek naar sponsoring.
C. Berckmans is bereid om de rol van webmaster over te nemen van F.
Paemeleire.
Wat zeg je?: De redactieraad van Wat zeg je? is een jonge en zeer actieve
groep. Bij elke editie
e zijn er voldoende artikels ter beschikking. Bij
plaatsgebrek krijgen verslagen met nieuws uit de regio’s en eenvoudige
artikels voor personen met afasie (gele pagina’s, oefeningen, mopjes,
recepten,…) absolute voorrang op andere inzendingen.
inzendingen
Tevens wordt
dt een beperkt aantal bladzijden voorzien met info voor
professionelen.
Blauwe infofolder: De update van de huidige folder door F. Pameleire, K.
Vandeput en J. Hollevoet zit in de finale fase. Met dank van de RvB voor de
geleverde inspanningen.
Vlaams Patiënten
atiënten Platform:
Het VPP deed een bevraging bij haar leden waarbij volgende aspecten voor
de vereniging afasie belangrijk zijn: kwaliteit van de zorg, vereenvoudiging
procedures aanvraag hulpmiddelen, elektronisch patiëntendossier (wie heeft
toegang tot welke gegevens?), palliatieve zorg.
Op basis van de analyse van deze ledenbevragingen ontwikkelt het VPP haar
actieplan voor de volgende 5 jaar.

19

Activiteiten uit de regio’s
9. Regio’s:
Het hart van onze vereniging ligt in de verschillende regio’s. Het zijn
uiteindelijk de leden die
die samen met onze vrijwilligers de Vereniging Afasie
maken.
West- Vlaanderen: De deelnemers van regio WestWest Vlaanderen hebben
vooral veel behoefte aan een ‘babbel’. Ze vonden een nieuwe stek in
Roeselare (De Regenboog). Ze keken naar de film “Les mots perdus”,
per
nodigden studenten uit van de hogeschool voor een gezellige babbel en
hadden een nieuwjaarsetentje.
Vlaams Brabant:: Een dikke proficiat voor de puike organisatie
organisatie van de
Nationale Dag. Vlaams-Brabant
Vlaams
bracht een bezoek aan het Suikermuseum
S
in
Tienen, organiseerde een kerst- en nieuwjaarsfeestje en kreeg een
rondleiding door H.Mannaerts in Hoegaarden. Kortelings staat een rondje
petanque gepland in de tuin van mevrouw Plasschaert. Ook hier vindt men
samenzijn en -delen
delen met elkaar belangrijk!
Antwerpen: Deze regio organiseerde verschillende binnenbinnen en
buitenactiviteiten. Het jaarlijks bezoek van Sinterklaas en zijn helper Piet met
een Sintquiz te Borsbeek en een etentje ter gelegenheid van Nieuwjaar waren
zeer succesvol. Ze kregen ook een leuk muziekoptreden
koptreden van Dorien Mennes
met haar band, brachten een bezoek aan een aardbeienkwekerij en maakten
lekkere voorgerechtjes.
Oost- Vlaanderen heeft zijn vaste stek in een woonzorgcentrum te Gent. Ze
bezochten de expo Lang Leve De Televisie,
Televisie hielden een kaart
art- en
bingonamiddag, speelden ook nog een partijtje bowling en hadden
daarenboven een gezellig etentje met kaas en wijn ter gelegenheid van het
nieuwe jaar. Eind juni plannen zij een bezoek aan het Museum van Schone
Kunsten.
Regio Limburg organiseerde verschillende activiteiten die op veel
belangstelling kunnen rekenen van de leden.
10. Varia
Er zijn geen variapunten.
Tot slot bedankt het bestuur nogmaals de vele medewerkers en de leden die zich
belangeloos inzetten voor de Vereniging Afasie.
De vergadering
ering wordt afgesloten om 17u en de aanwezigen worden uitgenodigd
voor een broodmaaltijd.
De Voorzitter
R. Vanbylen

De secretaris
E.De Meulenaere
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West-Afrika
Afrika

Eb
Ebola

Enkele landen in Afrika lijden onder
de meest gevreesde en dodelijke
ziekte: EBOLA!
Wat moeten we weten?
Naam?
Wat?
Hoe dodelijk?
Besmetting?
Medicijnen?

Inentingen?
Antibiotica?
Waar?
Eerste zieken?
Slachtoffers?

België

Ebola
Een virus
De helft van de zieke mensen
overlijdt.
Contact met bloed, zweet, tranen,
uitwerpselen, speeksel, moedermelk
van levende en dode mensen.
Geen,, maar de dokters werken hard
om een geneesmiddel te
ontwikkelen.
Dokters testen in versneld tempo een
vaccin uit.
Antibiotica helpen niet bij ebola
want ebola is een virus.
Guinee, Liberia, Sierra Leone
December 2013
4922 doden en 13 703 zieken

Elektriciteit

Misschien vallen we deze winter zonder stroom!
stroom
Thuis:: Geen verlichting en verwarming. Geen televisie.
televisi
21
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Op straat:: De straatverlichting, de verkeerslichten,
verlichte reclameborden en etalages gaan uit.
En wat met de hospitalen, stations en luchthavens?
luchthavens
En met trams, metrostellen en treinen?
treinen
Kan ik nog tanken?
tanken Of geld uit de automaat halen?
En de volle diepvriezer?
diepvrieze Alles
weggooien?
Hoe is het zover kunnen komen
dat we mogelijk een stroomtekort zullen
hebben?
Oorzaak
De vorige regeringen
bleven ruzie maken over
nucleaire energie.
energie
Er zitten scheurtjes
tjes in de
betonnen omhulsels van
enkele kernreactoren.
kernreactoren
Een kernreactor had een
olielek;; mogelijk door
sabotage.

Gevolg
Er is geen echt plan voor
onze stroomvoorziening
Deze reactoren werden
stilgelegd.
Deze kernreactor wordt
hersteld.
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Hierdoor zou het kunnen dat we de volgende maanden
onvoldoende elektrische
ektrische stroom kunnen opwekken.
Wat nu gedaan?
• Snel enkele elektriciteitscentrales bijbouwen?
bijbouwen
Neen! Dat is onmogelijk op zulke korte tijd.
• Stroom importeren uit onze buurlanden?
Ja,, als er in onze buurlanden overschot is.
verander
• Ons energieverbruik veranderen?
Ja! Wasmachine, droogkast, afwasmachine, …
’s nachts laten draaien.
draaien
• Minder elektriciteit verbruiken?
verbruiken
Ja! We schakelen de elektriciteit enkele uren uit.
Hoe ziet dat afschakelplan eruit?
Wat?

Sommige straten, wijken, … krijgen
geen stroom meer.
Wanneer?
Tussen 17 en 20 uur.
uur
Waarom?
Tussen 17 en 20 uur:
-wordt
wordt in vele kantoren, bedrijven en
fabrieken nog gewerkt
-en
en zijn veel mensen ook al thuis aan
het koken, staat de televisie en de
verwarming,… aan.
Aankondiging Via radio en televisie worden dagelijks
da
berichten uitgezonden:
- of er een afschakeling komt en
- in welke zones.
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Wie op alles voorbereid wil zijn:
zijn
• Koopt vooraf enkele dozen kaarsen.
• Vervangt de batterijen van zijn zaklamp.
zaklamp
• Wast nu al zijn warmste trui.
• Zoekt zijn thermisch ondergoed.
ondergoed

België

Ons loon

Belg
Wat verdient de gemiddelde Belg?
Worden vrouwen evenveel betaald
als mannen voor hetzelfde werk?
Word je rijk als je in hotels, restaurants
en cafés werkt (HORECA)?
Een onderzoek leert ons:
Gemiddeld loon bruto per maand
Belgen
Mannen
Vrouwen
Kaderleden
Ambtenaren
Bedienden
Arbeiders
Horeca

Euro
3 175
3 449
2 842
5 118
3 415
2 939
2 338
2 133
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België

Jonge Moeders

Na de bevalling blijven onze jonge moeders
gemiddeld 4,5 dagen in de kliniek.
kliniek
Vroeger logeerden ze zelfs 6 dagen in het moederhuis.
Hiermee is België Europees kampioen!
kampioen
Andere landen doen het beter.
beter
Het Europees gemiddelde is 2,5 dagen.
dagen
De Zweedse mama’s vertrekken
2,2 dagen na de bevalling.
Sterker! De Britse en Deense moeders
zijn al na 1,5 dag thuis.
En megasterk is de Britse prinses Kate.
Die stapte 24 uur na de bevalling,
bevalling
samen met baby George,
vrolijk de kliniek uit.
De regering,, met danig veel mannen,
wil dat onze jonge moeders
na 4 dagen huiswaarts keren.
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Dit plan moet 12
2 miljoen euro opleveren.
opleveren
En in tijden van besparing is
dat mooi meegenomen,
meegenomen, denken die mannen.
We zouden misschien best eerst eens
aan de vrouwen vragen wat die ervan vinden.
bevallen
Gelukkig dat mannen niet hoeven te bevallen.
• Die waren maanden later nog niet
niet thuis.
thuis
• En de verkoop van pijnstillers zou pieken.
pieken
Dus, nog meer kosten voor de ziekteverzekering!
Besluit: Geen gekke ideeën,
ideeën mannen!
We laten beter alles zoals het is.
Zoals de natuur het heeft voorzien!

België

Lege gevangenissen

Enkele jaren geleden waren
onze gevangenissen overbevolkt.
overbevolkt
Er waren té veel gevangenen
en té weinig cellen.
cellen
Dus, bouwde de overheid nieuwe gevangenissen.
gevangenissen
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Blijkt nu dat 2 nieuwe gevangenissen onderbenut zijn.
In Beveren is er plaats voor 312 gevangenen.
gevangenen
Er zijn er slechts 200 opgesloten.
opgesloten
In Leuze kan men ook 312 gevangenen onderbrengen.
onderbrengen
Daar zijn er maar 70.
70
boeven
Zijn er dan plots minder boeven?
Is België een veiliger land geworden?
Met minder zware criminaliteit?
Fout gedacht! Er zijn nog genoeg gevangenen.
gevangenen
Maar er zijn té weinig cipiers
om al die gevangenen te bewaken.
Door de besparingen is er ook geen geld
om nieuw aangeworven cipiers te betalen.
betalen

Voeding

Melk

Een slogan uit de oude doos:
Melk is goed voor elk!
Vergeet het maar!
Een onderzoek bij 100 000 Zweden
toonde aan dat té veel melk drinken
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voor volwassenen niet gezond is.
Vooral vrouwen die meer dan een halve liter melk
per dag drinken, hebben tweemaal meer kans
om te sterven aan hart- en vaatziekten.
Ook het risico op een heupfractuur neemt toe.
Maar gegiste melkproducten zoals kaas of yoghurt
mogen naar hartenlust gegeten en gedronken worden.
De vrouwen hebben geen geluk de laatste tijd.
• Ze moeten na de bevalling al vroeger naar huis.
huis
• En nu mogen ze ook al niet meer
zoveel melk drinken.
drinken
Zullen we dan maar een wijntje nemen?
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OPROEP!
Wij zijn op zoek naar een
leuke slogan voor onze vereniging!
Heb jij een idee? Stuur een mailtje
naar redactie-watzegje@hotmail.be
watzegje@hotmail.be!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Voor de laatste dagen van 't jaar
Veel gezelligheid met elkaar
Voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen.
Onze beste wensen voor

VANWEGE DE VOLTALLIGE
REDACTIERAAD

29

Informatie

LOGOPEDIE-APPS

Communicado helpt mensen met afasie om te
communiceren met andere mensen. Communicado begint
daar waar de woorden uitblijven. Het is een app voor
interactieve communicatie, volledig vrij in te delen met
foto's, tekst en geluid. De gebruiker kan plaatjes of woorden aanwijzen,
die zijn ondergebracht in categorieën. De categorieën, de plaatjes en de
woorden kunnen snel binnen de app worden toegevoegd door een
andere persoon, zoals een familielid, een vriend of een therapeut.
Therapeuten
n kunnen persoonlijke inhoud toevoegen voor meerdere
gebruikers.
Aan de slag met Communicado!
Op de website communicado.zdndrp.nl
staat de handleiding 4aan de slag’.
(Bekijk ook het filmpje
www.youtube.com/watch?v=700i_X9ts5
4.)
.) Bij het eerste gebruik van
Communicado treft u een lege app aan
die u kunt vullen met inhoud op maat
voor de gebruiker. U kunt de eerste

Foto 1

keer ook kiezen voor een voorbeelddocument,
voorbeelddocument, om Communicado eerst
wat in de vingers te krijgen. Zo leert u omgaan met belangrijke knoppen
en balken (zie foto 1).
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Een Communicado-document
document bestaat uit rubrieken, sub-rubrieken,
rubrieken,
onderwerpen en een verhaal (zie foto 2).
Om de inhoud van een onderwerp te zien,
raakt u deze op het scherm twee keer aan.
Aan de inhoud van een onderwerp kunt u
steeds van alles aanpassen, zoals kleur,
afbeeldingen of een geluidsopname.
geluids
Ook
de plaats van onderwerpen en
(sub)rubrieken kunt u steeds wijzigen door ze naar een gewenste plek te
‘slepen’. U stelt een eigen verhaal samen door onderwerpen (plaatsjes,
foto’s, woorden) te slepen naar het gedeelte ‘verhaal’ onderin het
scherm.
rm. Zo kunt u verhaal laten zien aan anderen. Verhalen kunt u
bewaren en weer laten ophalen.
Eigen Beoordeling
De app Communicado biedt veel mogelijkheden aan mensen met afasie
en hun omgeving. Waarmee de app gevuld gaat worden, kan per
persoon verschillen.
n. De een kan meer categorieën aan dan de ander. De
een werkt op woordniveau, de ander op zinsniveau of een combinatie
ervan. Ook de keuze van plaatjes kan per persoon verschillen; de een
heeft een voorkeur voor foto’s, de ander heeft liever picto’s of plaatjes.
pla
Het is belangrijk per gebruiker individueel te bekijken wat wenselijk is!
Ingezonden door Jietske Hollevoet
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LEUKE EN ZINVOLLE GEZELSCHAPSSPELLEN: VOOR
JONG EN OUD!
TABOE:

• Auteur: Hersch and Company
• Merk: Hasbro
• Leeftijd: 16+
• Aantal spelers: 2-….
• Speelduur: 10 min.-…..
• Prijs: +/- 30 euro

WAT?
Taboe is een educatief spel waarbij je woorden moet omschrijven. Je
krijgt een kaart met daarop een doelwoord: dat is het woord dat jij moet
omschrijven. De anderen moeten dan raden welk woord jij bedoelt.
Terwijl je beschrijft mag je bepaalde woorden niet gebruiken: de
taboewoorden.
HOE SPEEL JE HET?
• Je kan per 2 of met teams spelen. Wanneer je in teams speelt,
moeten jouw teamgenoten het doelwoord raden en zo kan je team
punten verdienen.
• Je neemt een kaart van de stapel zonder dat de andere
deelnemers de kaart kunnen zien.
• Je leest het doelwoord en de taboewoorden (woorden die je niet
mag zeggen) stil voor jezelf en je begint het doelwoord te
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omschrijven. LET OP! Wanneer je toch een taboewoord zegt, is
het punt voor het andere team.
• Als je teamgenoten het woord kunnen raden, hebben jullie een
punt.
Bv.: het doelwoord is TONIJN. Je mag de volgende taboewoorden niet
gebruiken: vis, blik, broodje, olie, John West. Wat kan je dan wel zeggen:
het is een dier dat leeft in het water, het zwemt en het is met uitsterven
bedreigd. Het heeft een grijze kleur maar het vlees vanbinnen is rood en
we eten het graag.
• Hoe kan je het moeilijker maken?:
o Er is een dobbelsteen met daarop allerlei regels: bv. Je mag
maar één rader aanduiden van je team, of je moet volledig
stilstaan tijdens het omschrijven…

WAT TRAIN JE?
Met dit spel zijn er verschillende vaardigheden die getraind worden,
zijnde:
• Woordvinding: Je mag het doelwoord en de taboewoorden niet
gebruiken tijdens je omschrijving dus je moet andere woorden
zoeken. Dit kan best moeilijk zijn.
• Aandacht: Als je bij het andere team zit, moet je aandachtig kijken
of diegene die omschrijft geen taboewoord gebruikt.
• Creativiteit: Soms zijn de taboewoorden erg moeilijk te vermijden
en moet je creatief worden in je omschrijvingen.
Ingezonden door Evi Gysbrechts
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THERAPEUTISCH CONTACT MET HUISDIEREN
Ingezonden door Melissa Konings
We zijn allemaal gewend aan het beeld van een blinde persoon met een
therapeutisch getrainde hond. Het
therapeutisch effect van dieren kan
men echter in een breder kader
bekijken. Reeds in meerdere
landen, waaronder Nederland,
Frankrijk en de Verenigde staten,
laat men huisdieren toe in een
ziekenhuissetting. Vanaf 2016
wordt dit ook mogelijk in België,
namelijk
in
het
Universitair
Ziekenhuis van Brussel.
In het UZ Brussel is men gestart met de bouwaanvraag en
fondsenwerving voor Villa Samson. Met Villa Samson willen ze patiënten
de kans geven om contact te hebben met dieren. Dit kan zowel een
bezoek van je eigen huisdier, als een therapie met een
getraind dier omvatten. Ze werden geïnspireerd door
eigen positieve contacten van het contact met dieren.
Ook blijkt een contact met een huisdier vaak de laatste
wens op een palliatieve afdeling. Aangezien er in het
buitenland zowel klinisch als empirisch positieve
resultaten worden behaald met dierentherapie, besloot
men Villa Samson op te richten. Via Villa Samson wilt UZ
Brussel het contact met huisdieren en therapeutische
dieren in een legaal kader mogelijk maken.
Wetenschappelijk werd er reeds aangetoond dat dieren een
therapeutisch effect hebben op mensen. Zo zouden huisdieren de
zelfcontrole van patiënten verhogen en de sociale interactie faciliteren
(Wilson & Netting, 1983). Deze gegevens worden niet alleen klinisch
geobserveerd, maar ook wetenschappelijk-technisch bevestigd. Zo
verhogen bij dit contact bijvoorbeeld neurochemische waarden die
geassocieerd worden met aandacht (Odendaal, 2000).
Colombo, Dello Buono & Smania (2004) onderzochten de effecten van
therapie met dieren op de psychopathologische status en op de
perceptie van kwaliteit van leven bij opgenomen ouderen. Ook deze
studie bekrachtigde de hypothese van het positieve effect van
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dierentherapie. Men observeerde dit effect vooral bij aspecten die
gerelateerd worden aan depressieve symptomen en de kwaliteit van het
leven.
Omdat de therapie zo’n succes was, werden er ook reeds richtlijnen
uitgeschreven in verband met de hygiëne of mogelijke medische
beperkingen van de therapie (Lefebvre et al., 2008).
Het effect van deze therapie werd reeds bij meerdere patiëntgroepen
onderzocht, o.a. bij personen met dementie. Er werd echter nog geen
onderzoek
uitgevoerd
bij
mensen
met
afasie.
Uit de ervaringen van de ziekenhuizen die reeds met dieren werken,
blijkt dat de dieren voor warmte, aandacht en liefde zorgen. Bovendien
werd er reeds aangetoond dat dieren de sociale interactie faciliteren
(Wilson & Netting, 1983). Personen met afasie die zich verbaal minder
goed of niet meer kunnen uiten, zouden dus zeker baat kunnen hebben
bij het contact met (huis)dieren. Vaak zijn personen met afasie beperkt in
sociale interacties, met een dier kan men echter een liefdevolle en
fysieke relatie opbouwen zonder verbale communicatie. Het gaat hier om
communicatie in de breedste zin van het woord.
Op deze manier kan een dierencontact ook op deze personen een
positief effect hebben. Het is dus zeker de moeite waard om een
dergelijk initiatief ook bij mensen met afasie aan te moedigen.
Referenties:
Colombo, G., Dello Buono, M., Smania, K., Raviola, R., De Leo, D. (2004). Pet therapy and
institutionalized elderly: a study on 144 cognitively unimpaired subjects. Archives of
Gerontology and Geriatrics, 42, 207–216.
Hostens, F. (2013). Contact met een huisdier geeft moed en troost. Geraadpleegd op 14
november 2014 via http://www.frederika.be/files/article/1312_maczima_villasamson.pdf
Lefebvre, S. L., Golab, G. C., Christensen, E., Castrodale, L, Aureden, K., Bialachowski, AN,
Gumley, N., Robinson, J., Peregrine, A., Benoit, M., Card, M.L., Van Horne, L., Weese,
J.(2008). Guidelines for animal-assisted interventions in health care facilities. American
Journal of Infection Control, vol 36 (2), 78-85.
Odendaal, J.S. (2000). Animal-assisted therapy – magic or medicine? Journal of
Psychosomatic Research, 49 (4), 275-280.
Redactie Educare (2014). Dieren in het ziekenhuis goed voor genezing. Geraadpleegd op 14
november 2014 via http://www.educare.nl/wetenschap/dieren-in-het-ziekenhuis-goed-voorgenezing/
Wilson, C.C., Netting, F.E. (1983). Companion animals and the elderly: a state-of-the-art
summary. Journal of the American Veterinary Medical Association, 183(12), 1425-1429.
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Overlijdensberichtten

We melden met diepe droefheid
het overlijden van

PAUL DEMAERSCHALK
Echtgenoot van Godelieve Brems
Regio Vlaams-Brabant
Geboren te Ukkel op 15 maart 1932
en overleden te Overijse op 24 september 2014

We melden met diepe droefheid
het overlijden van

PAULA DUFRASNE
Weduwe van Leo Hauman
Regio Antwerpen
Geboren te Burcht op 11 april 1923
en overleden te Antwerpen op 23 augustus 2014

We melden met diepe droefheid
het overlijden van

MAURITS MERRIE
Echtgenoot van Florette De Visscher
Regio Oost-Vlaanderen
Overleden op 20 oktober 2014
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IN MEMORIAM PAUL DEMAERSCHALK

Vandaag is het juist een maand geleden dat Paul Demaerschalk
overleden is, echtgenote Godelieve "Lieve" Brems.
Hij is geboren te Ukkel op 15 maart 1932 en ontslapen in de Heer te
Overijse op 24 september 2014, gewezen bestuurslid van de Landelijke
Gilde Overijse en lid van Ziekenzorg te Overijse.
't Is herfst. De blaren vallen.
Het is een oud en droevig lied
van jaren, honderd, duizenden
maar hoop, geloof...zij sterven niet.
Drie kinderen van dit
it gezin, waar een zoontje jong gestorven is, en twee
achterkinderen.
Wij hebben Paul en Lieve leren kennen in de Vereniging Afasie vzw, al
lang geleden. Hij had de ergste afasie: globaal, en meer dan dertig jaar.
Hemiplegie had hij ook, halfzijdige verlamming.
verlam
Maar...hij kon wel autorijden, want Lieve niet.
Het geheim van de liefde is groter
dan het geheim van de dood
Om de zoveel keer rijden beiden naar de kliniek voor logopedie. Paul
gaat alleen
leen naar de logo, terwijl Lieve in Leuven gaat winkelen.
Als zij weet dat de les gedaan is, blijft hij aan de auto op Paul wachten.
Een zekere dag staat Lieve daar al een tijdje, maar Paul komt niet. Lieve
gaat naar de kliniek, waar Paul naar daar gaat, dezelfde
dezelfde weg. In de
kliniek is Paul niet geweest, dus begint Lieve ongerust te worden. En
iedereen begon te zoeken, maar tevergeefs.
Ze belden na een tijd naar de politie en naar andere klinieken en naar
UZ Leuven Campus Gasthuisberg en daar hebben ze Paul door de
ambulanciers gebracht. Wat was er gebeurd?
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Paul is in de weg naar de kliniek gevallen en in de goot gevallen.
Voorbijgangers zijn hem gaan helpen op te staan, dat onmogelijk is als je
niet weet recht te krijgen met zijn lamme kant van zijn lichaam en...hij
kan niet spreken, wel wenen van de pijn.
Iemand belt 100 en die komen Paul halen en brengen hem naar het
ziekenhuis.
In de kliniek zien ze in zijn portefeuille de telefoon van zijn vrouw, maar
door de vaste lijn is er niemand, want zij zit reddeloos
reddeloos verloren in
Leuven. Ze kan dus ook niet zelf autorijden, en te voet is dat toch een
eindje wandelen.
Toen hoorde prof dr Eric Manders wat er gebeurd was, en hij is Lieve
gaan halen en naar Gasthuisberg gereden.
De professor heeft die twee mensen ook naar de Vereniging Afasie vzw
gebracht, want hij was daar ook in 1980, de vereniging oprichten.
Logopedist en doceer jaren les in het vroegere Lessius Hogeschool in
Antwerpen.
Hij was ook daar bij de begrafenis, op 1 oktober in Overijse,
uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk.
Sint
Toen ik, Hubert Mannaerts, regio verantwoordelijke was van Afasie
Vlaams-Brabant
Brabant kreeg ik hulp van een Werkgroep, waar Paul en Lieve
enthousiast meededen. Dan zag de auto van Paul afkomen en
parkeerde zich of er niets verkeerd gebeurd
gebeurd is in zijn lichaam. Maar uit
de deur geraken, was wel een opgave, maar hij bleef lachen.
Paul kon niet spreken, maar lachen kon hij...zelfs als hij ergens pijn had.
Zijn been was gebroken, we gaan hem bezoeken en vragen of hij nog
pijn had: nee, nee en
n bleef lachen met tranen op zijn wangen.
Als het incident geweest is in Stabroek waar politie een man, die niet kon
spreken (globale afasie, kon alleen dadada zeggen), in de gevangenis
gezet hebben - het lijkt wel wat Paul overkomen was - 26 uren
vastgezeten hebben.
WOESTIJNVIS heeft in hun dagelijkse "Man Bijt Hond" op tv een mocht
Paul de wereld laten zien wat afasie is. En Martine en partner
echtgenoot Gilbert Huyghe-De
Huyghe De Smet, beiden ook bij de Werkgroep.
Dat heeft 5 minuten geduurd en staat in mijn archief.
arc
Paul en Lieve, weef tweede van de eerste leden van wat later Afasie
Vlaams-Brabant
Brabant werd, is hij gestorven. Als wij op bezoek kwamen - de
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laatste jaren heeft hij gewoond in een WZC OCMW rusthuis gewoond,
zagen wij uit zijn venster van de kamer de ramen
ramen zien in het
appartement waar ze nu enkele jaren gewoond hebben.
Hun mooie villa in Hagaard hebben ze moeten verkopen, want Paul is
daar voor de trap van de kelder gevallen.
Of had hij een lichte beroerte, maar hij lag onder tussen trap en muren,
lag op zijn lam been, en huilde van de pijn. En Lieve kreeg hem niet uit
deze pijnlijke situatie, de brandweer heeft die arme man eruit gehaald.
Een jaar in de kliniek, waar ze niets begrepen dat hij afasie had...dat ook
nog!
Ik gaf hem altijd een kus op zijn kaal
kaal hoofd, en dan lachte hij zich een
kriek. "Nonkel Paul". Hij was ook de vader van...Sinterklaas geweest,
voor de regio, Stef deed de kleren aan en deed wat Sinterklaas deed:
iedereen speelgoed geven of lekkere snoepjes, voor de brave mensen
en dat zijn wij,
ij, familie Afasie.
Stef is ook acteur in een toneel gezelschap, waar geweldige komieke of
mysterieuze toneel gespeeld werden, aanbevolen om eens te kijken!
Zo leren wij de mensen kennen, om bij hen te zijn, en niet alleen bij de
Contactnamiddagen! In al die tien jaar regio kan ik veel vertellen, veel
meer dan de dertig Verhalen in de website Leven met Afasie.
En je gelooft het niet, want het Verhaal van Paul staat erin en tag
Partners vertelt Lieve een stukje van Leven met Afasie!!

Paul, nonkel Paul...lacht
lacht nog eens, en pijn en jeuk heb je niet meer,
misschien kun je terug praten!
Alle brave mensen gaan naar de hemel, ook dat nog!
Hubert, 18 jaar afasie
Ps. Dankzij hen zijn er veel sponsors bedragen aan de vereniging
gegeven, KBC en Rotary Dames, en
e eigen giften.
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LEESTIP:
ELINE WORDT EEN STER
Ingezonden door Evi Gysbrechts
Eline wordt een ster
Eline Bakker, 19 jaar, heeft slechts één droom:
droom ze wil
beroemd
d worden. Dat was niet zo gek. Op school kreeg ze
immers altijd de hoofdrol in de toneelles! Zij is een
geboren actrice!
Maar haar ouders zijn meer bekommerd om haar kleiner broertje, Arthur.
Die is gehandicapt. Hij zit in een rolstoel, kan niet praten, niet eten en
niet drinken, hij kan zelfs
elfs niet naar het toilet gaan… Hij is erg op Eline
gesteld en is zeer afhankelijk van haar en haar moeder. Eline schaamt
zich dikwijls omdat zij zo normaal is, en zo mooi!
Toch besluit ze om op auditie te gaan.
gaan Ze maakt kennis met Ella,
Ell de
dienster in een brasserie:
brasserie ‘De Schouwburg’.. Ella werkt er al vijf jaar…en
nog altijd kon ze,, tot hiertoe,
hiertoe geen rol bemachtigen. Eline en Ella worden
vriendinnen. Onder 40 meisjes wordt Eline uitverkozen
en voor één van de
hoofdrollen. De andere hoofdrol wordt gespeeld door Django Tack,
Tack de
regisseur himself. Het stuk heet ‘Land van Lakens’.
Een onverwachte wending maakt het een verhaal vol liefde met diepe
dalen en grote hoogtes! Liefde voor Arthur, haar ouders, haar ‘lover’,
Ella, en tenslotte …..liefde voor het acteervak!
De lezer zal getuige zijn hoe Eline’s vastberadendheid en sterke wil haar
een tweestrijd bezorgen zal.
zal Een mooi voorbeeld voor wie moet kiezen
ki
tussen familie & carrière. Een ware balansoefening!
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Leesfragment:
Brasserie De Schouwburg
‘Je meent het! Roept Ella uit.
Ik sta te knikken alsof ik onder stroom sta. De tekst voor een film,
film die ik
gisteren pas in de brievenbus
brievenbus vond, houd ik trots omhoog. ‘Jeetje,
tweede ronde’, zegt ze dromerig. Ella zet mijn glas water op de bar. Ze
raakt de tekst even aan. Ze rilt! We lachen allebei. ‘Ik benijd
nijd je’, fluistert
ze.
‘De tweede ronde wil vast nog niks zeggen’, zeg ik. ‘Tweede ronde
betekent tweede ronde, Eline’ zegt Ella. ‘Het is fantastisch’. ‘We zien wel
weer ‘, zeg ik. Ik drink het glas in één teug leeg en haast me naar de
schouwburg. ‘Zet hem
m op!’ hoor ik Ella nog roepen. Ik keer terug. Ella
weet waarom. Ze opent haar
ha armen en sluit mij er in op. Ze ruikt naar
koffie, kaugum, en witbier. ‘Ga lekker ding’, knipoogt ze. Dan hol ik naar
de schouwburg. Naar Django.
Auteur: DO VAN RANST
Uitgeverij: Manteau/Standaard Uitgeverij
Het boek telt 122 bladzijden, en is ook als luisterboek beschikbaar
Hoe bestellen: www.wablieft.be doorklikken naar “BOEKEN”
“BOEKEN
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Reken uit
UUR
BESTEMMING
9.50
Brussel Noord
9.55
Gent Sint-Pieter
Pieters
10.10
Namen
10.13
Blankenberge
10.17
Luik
10.21
Mechelen
Ik kom het station binnen om

9.51u.

Haal ik de trein naar Mechelen?

Ja

Neen

Het is 9.51u.. Haal ik nog de trein naar Brussel Noord?

Ja

Neen

Tussen de trein naar Namen en de trein naar Luik is er
17 minuten tijd?
Hoeveel minuten is er tussen de trein naar Luik en
de trein naar Mechelen?

Ja

Neen

Wanneer vertrekt de trein naar Namen?
Binnen hoeveel minuten
uten vertrekt de trein
naar Gent Sint-Pieters?
?
Hoe laat vertrekt de trein naar Blankenberge?

Lees en teken dan in de rechthoek

Teken een X in de hoek rechts boven.
Verdeel de rechthoek verticaal in twee gelijke delen.
Teken een A in de hoek links onderaan.
Verbind met een rechte lijn A en X.
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Omcirkel wat juist is

De helft van 100 =

55

500

50

Het dubbel van 500 =

100

1100

1000

Deel 300 door 3 =

10

100

110

Verminder 4000 met 400 =

400

4600

3600

Drie maal 300 =

990

900

330

Doorstreep wat FOUT is
Ik vind …
in mijn aders …

water
ater bloed maagsap

aan mijn voeten …

nagels

in mijn oor …

oorsmeer tanden

aan mijn hand …

vingers tenen duim

in mijn mond …

speeksel

wijsvinger

tenen
pink

tanden tong
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Sudoku’s

4
3

4
4
1

3

2 6 1
3 9 4
5 8
7 3
9 4 5
2
4 3 6
8 1 7
5 2 9

4 8 7
6 5
1
2 4
4 6
9
2 8 1 3
9 3 5
1
8
3 6 2
8 7
6

5 3
2 8
9 6
6 7
1
7
4 9
3 1
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Administratie
Er ko

VOORZITTER
Raymond Vanbylen
raymond.vanbylen@hotmail.com

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

Guido Sleypen
guido.sleypen@yucom.be

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

janssensbeversria@gmail.com

guido.sleypen@yucom.be

Regio VlaamsVlaams Brabant
Mevr. Chesna Berckmans
Lange Venstraat 22
3128 Baal
tel. 0496/28.11.23

Regio West-Vlaanderen
West
(ad interim)
Mevr. Martine Sanders
Sint
Sint-Kristoffelstraat
22
8310 Assebroek
0476/33.85.
0476/33.85.95

chesnab@iname.com

sandersmartine10@gmail.com

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

46

Administratie

Secretariaat Vereniging Afasie
Mevr. Els de Meulenaere
Dorre Eikstraat 46
2550 Kontich
tel: 03/4581332
elsdem@gmail.com

Penningmeester
Mevr. Maria Huijbrechts
Lariksdreef 84
2900 Schoten
Tel: 0495/248361
mariahuijbrechts@skynet.be
huijbrechts@skynet.be

REDACTIE
redactie
redactie-watzegje@hotmail.be

Claire van Gorp

Saskia Debergh

Jietske Hollevoet

Frank Paemeleire

Katleen Vandeput

Evi Gysbrechts

ny Sneyers
Jenn

Doriien Mennes

Nele
e Kerstens

a Konings (foto nog niet beschikbaar)
Melissa
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CONTACTNAMIDDAGEN - DATUMS VAN
V
DE
REGIO’S
(Onder voorbehoud doorgegeven)
Regio Antwerpen :
13/12/2014

Kerstfeestje

Brabant :
Regio Vlaams-Brabant
13/12/2014
24/01/2015

Kerstfeestje in Rotselaar
Nieuwjaarsfeestje in Rotselaar

Regio Limburg :
Contact opnemen met de regioverantwoordelijke
regioverantwoordeli
Regio Oost-Vlaanderen
Vlaanderen :
20/12/2014

Kerstmarkt in Gent

Regio West-Vlaanderen
Vlaanderen :
23/12/2014

Film “Les Mots Perdus” in Roeselare

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,
voorzit
kom eens af om eens kennis te maken met onze groep.

gondi3290 Deurne (
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