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INFORM ATIE

U kunt bij De 2e Stemwinkel terecht voor producten 
van verschillende leveranciers; wij leveren alle 
in Nederland voorgeschreven hulpmiddelen voor 
gelaryngectomeerden. De opbrengsten van 
De 2e Stemwinkel gebruikt de Patiëntenvereniging 
HOOFD-HALS om haar activiteiten te organiseren.

>> Bestel bij De 2e Stemwinkel en 
steun het werk van uw vereniging!

Uw voordeel
• Kies uw bestelmethode: per telefoon, e-mail of webshop

• Hulp nodig? Wij helpen u graag met uw bestelling

• Vraag advies: onze verpleegkundige denkt met u mee

• Snelle levering: meestal binnen 24 uur

• Rekening: gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar

De 2e Stemwinkel info@de2estemwinkel.nl
030 232 14 83  www.de2estemwinkel.nl

De 2e Stemwinkel voor ál uw hulpmiddelen

advertentie

Samenbrengen
Het thema van niet alleen dit nummer, maar van alle 
nummers van het HOOFD-HALS magazine is samenbren-
gen. Samenbrengen is immers een belangrijk doel van de 
vereniging. Natuurlijk denkt u dan aan mensen bij elkaar 
brengen, zoals lotgenotencontact. Maar heel vaak is 
samenbrengen ook netwerken. Er worden veel onderzoeken 
gedaan, projecten uitgevoerd en ideeën bedacht. Hoe mooi 

is het dan wanneer wij als patiëntenvereniging mensen met 
kennis met elkaar in contact kunnen brengen waardoor de 
uitkomst nog krachtiger wordt.
Dit jaar ligt de focus op voeding. De behandeling van 
hoofd-halskanker heeft vaak tot gevolg dat eten niet meer 
als vanzelfsprekend gaat. Dat heeft, naast zorgen over 
ondervoeding, ook consequenties voor sociale activiteiten. 
Het is niet leuk om tijdens een gezellig etentje niet mee te 
kunnen doen. Of altijd als laatste je eten te krijgen omdat 
het moet worden aangepast. De gastvrouw of gastheer 
bedoelt het vaak goed, maar begrijpt het probleem niet altijd. 
Ook zelf maak ik nog wel eens een fout. 
We brengen de kennis van diverse mensen rondom het 
onderwerp voeding bij elkaar. Een logopediste die onderzoek 
heeft gedaan naar de gevolgen van de behandeling op het 
slikken. Zij maakt vlogs (videofilmpjes op internet). Een 
projectgroep ‘psychosociale gevolgen van het moeilijk/niet 
kunnen eten bij kanker’. De kennis van de patiënten. De 
diëtiste uit de Commissie Voorlichting. We brengen heel veel 
kennis samen om een mooi platform te creëren waar heel 
veel informatie beschikbaar zal zijn, zodat samen eten voor 
iedereen leuk en gezellig kan zijn.

Infocentrum  030 232 14 83
Petra Verdouw info@pvhh.nl
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Pauline wilde na haar pensioen wel iets doen 
voor de vereniging 

Toen de kijkoperatie uitwees dat de primaire tumor aan haar 
tongbasis was, schrok Pauline pas echt. Misschien moest 
haar tong eruit?

16  
Leven met een afwijkend gezicht 

Na behandeling van tumoren in het hoofd-hals gebied blijft 
de patiënt soms met een veranderd gezicht achter. Gili Yaron 
onderzoekt hoe mensen hiermee (leren) leven en ervarings-
deskundige Els Captijn vertelt hoe zij het ervaart.

21  
Druppelen of sprayen

Fysiologische zoutoplossing zorgt voor het schoon en vochtig 
houden van de luchtweg.

Uit de vereniging
 2 Uit het Infocentrum
 5  Het bestuur kijkt de sneeuwklokjes de grond uit
 9 In Memoriam Femmy Bruinja
 13 Kring Nijmegen: verslag van een bijeenkomst
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 26 Landelijke Ontmoetingsdag en Lotgenotenweekend
 28 Districten: contactinformatie en activiteiten
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 4  Gedicht
 7 Verhalen en vragen
  Rubriek waarin Remco de Bree antwoord 
  geeft op vragen en andere tips en weetjes
 14 Samen: Harrie en Minie Snackers vinden 
  altijd een oplossing
 24  Lekker eten: winterse verrassingen
  Zacht en makkelijk naar binnen glijdend tot dik 
  vloeibaar, maar allemaal even heerlijk.

Column
 23 Marja Lukkien: zo kom je nog eens op ideeën
 27 Marga Volman: opgelucht ademhalen

In dit nummer

In de rubriek ‘samen’ ligt het woord voor de hand, maar heeft u 
wel in de gaten hoe vaak ‘samen’ in ons magazine voorkomt? 
Nee, het is niet de bedoeling dat u daadwerkelijk woorden gaat 
tellen, maar wel hoop ik dat u dit nummer leest met in uw 
achterhoofd hoe belangrijk het is samen ergens de schouders 
onder te zetten, samen te genieten, samen verdriet te delen en 
samen te werken aan de toekomst, aan verbeteringen in de 
(na)zorg voor (ex)hoofd-halskankerpatiënten. 
We nemen in dit nummer samen afscheid van Femmy Bruinja. 
Een bijzondere vrouw die niet voor niets de erepenning kreeg 
op de Landelijke Ontmoetingsdag vorig jaar. 
Hubert Pouriër gooit ‘samen’ over een vrolijke boeg, hij vraagt 
of u zin heeft in een gezamenlijke cruisevakantie. Pauline 
Roelfzema laat zien hoe leuk het is elk jaar samen met de hele 
familie naar ’s-Gravenzande te gaan. Jan van Heumen van 
Kring Nijmegen speelt graag samen met zijn kleindochter. 
Els Captijn gaat met veel plezier samen met haar zus een 
museum bezoeken. Marja Lukkien beleefde samen met haar 
man een bijzondere cursusdag. En de bezoekers van de 
Limburgse Districtsbijeenkomst deden samen mee aan 
een yogales. In het zuiden zeggen we: ‘sjiek en sjoon, same 
doon,’ en zo is het maar net!

Namens de redactie, Guusta van der Sluijs (bladmanager) 

U hoeft niet te gaan 
tellen, maar…

Online
www.pvhh.nl  |  www.facebook.com/HoofdHals
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GEDICHT

uit ‘Als wij vlammen waren’, Querido, Amsterdam, 1996 

Beeld: Hans Peter Roersma

Soms, een enkele keer,

met heel veel moeite en voornamelijk toevallig,

lukt het iemand

om met beide armen zijn verdriet te omvatten.

Hij tilt het op

Laat de deur niet op slot zijn nu..

Hij duwt hem open met zijn knie

en loopt met grote breedsporige passen naar buiten.

Kijk uit! roept hij

want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen kan kijken,

en doorzichtig is het nooit.

Ver weg, in een sloot of op een drassige plek

onder populieren

of achter een scheve schutting tussen autobanden,

speelgoed, resten van een vuur,

gooit hij het neer

en fluitend loopt hij terug naar huis.

Toon Tellegen
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BESTUUR

De eerste sneeuwklokjes
Rob Burdorf

Begin december roetsjten kinderen op 

alles wat glijden kon naar beneden 

vanaf het kunstmatig heuveltje bij ons 

om de hoek. Toch werd het geen witte 

Kerst. Op 31 december kwam een eind 

aan een enerverend 2017. De politieke 

aardverschuiving bij de verkiezingen 

voor de Tweede Kamer, de nieuwe 

president in de Verenigde Staten, de 

Brexitperikelen, oorlogen in het 

Midden-Oosten en aanslagen overal in 

de wereld. Ook binnen de vereniging 

is veel gebeurd. Mensen zijn ons 

ontvallen, leden werden geconfron-

teerd met een recidief en helaas zijn 

er ook nieuwe patiënten bijgekomen. 

Gelukkig waren er ook positieve 

ontwikkelingen:

• In december is het eerste centrum

voor protonentherapie in Groningen 

geopend. In de loop van 2018 gaat 

in Delft een tweede centrum open 

en later ook een in Maastricht. 

Hierdoor wordt het mogelijk, in 

daarvoor geschikte gevallen, een 

betere bestralingstherapie aan te 

bieden, die minder schade toebrengt 

aan het gezonde weefsel.

• Warmtetherapie, een therapie

waarbij tumoren worden bestreden 

doordat het effect van radiotherapie 

met warmte wordt versterkt, kreeg 

in 2017 een nieuwe impuls. 

• In de behandelcentra zijn diverse

onderzoeken gestart met het doel de 

nazorg voor patiënten te verbeteren.

• Er worden instrumenten ontwikkeld

om patiënten te helpen bij de keuze 

voor een behandelmethode. 

De eerste sneeuwklokjes steken hun 

kopjes alweer boven het gras uit. De 

tijd van nieuw leven is in aantocht. 

In 2018 werken we aan de 
voedingsapp, of misschien wordt 
het wel een website over voeding

Ook de vereniging kijkt verwachtings-

vol naar de toekomst:

• We willen voorlichting geven aan

mensen die getroffen worden door 

een tumor in het hoofd-halsgebied, 

ook als zij op een andere manier 

worden behandeld dan met het 

verwijderen van het strottenhoofd. 

En dat gaat in 2018 lukken. Inmid-

dels zijn er afspraken gemaakt met 

vijf behandelcentra.

• In 2018 organiseren we een bijeen-

komst voor vrijwilligers om hen 

meer inzicht te geven in de verschil-

lende kankersoorten die onder de 

noemer hoofd-halskanker vallen. 

Met als doel: op de hoogte zijn van 

de verschillende aandoeningen, de 

behandeling en de gevolgen ervan 

voor het dagelijks leven. Zodat we 

in staat zijn mensen uit onze 

achterban goed te begrijpen en 

te ondersteunen.

• In 2018 werken we aan de voedings-

app, of misschien wordt het wel een 

website over voeding. Hoe nood-

zakelijk dit instrument voor ons is, 

blijkt uit een voorval in 2017. Een 

voor hoofd-halskanker behandelde 

mevrouw werd voor een andere 

aandoening opgenomen in een 

regionaal ziekenhuis. De keuken 

in dat ziekenhuis bleek niet in staat 

haar voedsel zodanig te bereiden dat 

zij het kon doorslikken. Uiteindelijk 

heeft haar man dagelijks een maal-

tijd voor haar meegenomen om 

ervoor te zorgen dat zij niet onder-

voed zou raken.

Samen met 120 vrijwilligers gaan we 

proberen de kwaliteit van leven voor 

onze leden, hun naasten en onze 

gehele achterban weer een stukje 

beter te maken.
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zag ik een groep zo intensief en vol 
overgave meedoen aan yoga, ik heb 
geen wanklank gehoord. Charlotte 
wist ons 45 minuten te boeien, zelfs 
mevrouw Teheux van 94 jaar beleefde 
veel plezier aan deze activiteit. Helaas 
komt aan alles een einde. Maar de hele 
groep was eensgezind in het ‘dit willen 
we vaker doen!’ Voor ons als bestuur 
een teken dat we met bewegen op 
de goede weg zijn. Het is ook een aan-
rader voor andere Districten. De aan-
wezige leden vonden het fantastisch 
en zij informeerden de afwezige leden 
via allerlei communicatiemiddelen 
over deze leuke middag.
We gaan het waarschijnlijk herhalen 
in de eerste maanden van dit jaar en 
misschien kiezen wij er wel voor dit 
elke twee maanden te gaan doen. Een 

Yoga met Limburgse vla

VRAGEN EN VERH ALEN

Reacties zijn welkom 
Ideeën, commentaar, een pluim 
of juist kritiek, al uw reacties zijn 
welkom bij de redactie! Mail naar 
redactie@pvhh.nl 
De redactie van HOOFD-HALS maga-

zine: Marja Lukkien, Peter de Valença, 

Beergitta Ronday, Carrie Keij, Guusta 

van der Sluijs (bladmanager) en Netty 

Roersma (hoofd- en eindredacteur).

Op 14 november was het zover. Alle 
deelnemers aan de bijeenkomst van 
District Limburg, jong en oud, deden 
mee aan yogales. Charlotte Spee, 
dochter van de overleden Hub Spee 
die jarenlang als gelaryngectomeerde 
vrijwilliger sportbegeleiding bij 
de toenmalige NSvG gaf, hij was 
sportleraar, komt de yogales geven.
Het werd een zeer geslaagde middag. 
We namen allemaal plaats op de 
stoelen die klaar stonden en nog nooit 

ding is dan zeker, het bezoekersaantal 
zal stijgen, en daar doen we het voor, en 
voor de vla natuurlijk.

Guusta van der Sluijs,
District Limburg

  Cruise is mijn passie
Van de verschillende 
vakanties die ik heb ge-

vierd, houd ik het meest van een cruise-
vakantie. Vroeger dacht ik, dat is voor 
rijke lui, maar dat is niet meer zo. Een 
cruise maken hoeft niet duur te zijn.
Zo regelden we voor de vijfde keer, 
een jaar van tevoren, een cruise voor 
in december 2009. Maar helaas moest 
ik eind 2009 gelaryngectomeerd 
worden. Ik dacht dat die hele cruise 
vakantie in duigen zou vallen, maar 
mijn vrouw zei steeds: ‘We hoeven nog 
geen actie te ondernemen om die reis 
af te zeggen want misschien komt het 
allemaal goed.’ 
En gelijk had ze, ik werd op 11 november 
2009 geopereerd en op 18 december 
2009 zaten wij in Miami Florida om de 
volgende morgen aan boord te gaan 
van het cruiseschip. Precies vijf weken 
na de operatie. Dit jaar gaan we voor 
de twaalfde keer op cruisevakantie.

Het is helemaal anders dan andere 
vakanties. Je wordt verwend. Alles 
wordt voor je gedaan. Alles mag… 
niets moet! Als gelaryngectomeerde is 
het dus best mogelijk om een cruise 
te maken. Als er voldoende belang-
stelling is onder lotgenoten voor het 

maken van een cruise kunnen we mis-
schien gezamenlijk iets organiseren. 
Daar wil ik als ervaren cruiser best 
bij helpen.

Hubert Pouriër, 
District Midden-Nederland



HOOFD-HALS MAGAZINE FEBRUARI 2018  |  7

VRAGEN EN VERH ALEN

Bij de diagnostiek van hoofd-halskanker wordt gebruik 
gemaakt van beeldvormende technieken, zoals echografie 
met of zonder punctie, CT-, MRI - en PET-scans. Dit gebeurt 
vooral wanneer kanker is vastgesteld om de uitbreiding te 
bepalen en eventuele uitzaaiingen te detecteren, maar ook 
bij controles of klachten. Waar worden deze technieken bij 
hoofd-halskanker voor gebruikt en wanneer kunnen deze 
juist niet gebruikt worden?

ECHOGRAFIE
Echografie wordt bij hoofd-halskanker vooral gebruikt 
voor onderzoek naar de lymfeklieren in de hals. Het is 
een onderzoekstechniek waarbij we met geluidsgolven 
afbeeldingen maken van organen of structuren in het 
lichaam. Echografie zelf is pijnloos en volledig onschadelijk. 

Vaak wordt deze techniek gecombineerd met puncties 
om materiaal te verkrijgen voor verder onderzoek onder 
de microscoop. Deze puncties kunnen met echografie 
zichtbaar gemaakt worden, zodat zeker is uit welke 
structuur materiaal verkregen is. Deze prikken kunnen 
gevoelig zijn en er bestaat risico op een bloeding, die te zien 
is als een blauwe plek. Bij mensen die bloedverdunners 
gebruiken, zal eerder een bloeding optreden. Voor een 
punctie met een dikke naald (biopsie) kan het verstandig 
zijn bloedverdunners tijdelijk te stoppen als dat medisch 
verantwoord is. Bij punctie met een dunne naald is dit 
meestal niet nodig. Meld altijd welke bloedverdunner 
u gebruikt.

CT-SCAN
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Met CT 
kunnen afbeeldingen worden gemaakt van doorsneden van 
het lichaam. Er wordt gebruikgemaakt van röntgenstraling. 
Bij hoofd-halskanker wordt een CT-scan gebruikt om de 
(diepe) uitbreiding van tumoren vast te stellen. Deze 
techniek is snel en heeft weinig last van bewegingen zoals 
slikken en wordt daarom gebruikt voor tumoren van het 
strottenhoofd en onderste deel van de keel. Een CT kan 
tegelijk ook gebruikt worden om de lymfeklieren in de hals 
te beoordelen. Verder wordt het gebruikt bij het screenen 
op uitzaaiingen in de rest van het lichaam, met name de 
longen. De bestralingsarts gebruikt een CT-scan (in een 
bestralingsmasker) ook om een bestralingsplan te maken, 
waarin de tumor voldoende en de gezonde weefsels zo 
min mogelijk straling krijgen. Bij het maken van een 
CT-scan wordt vaak gebruik gemaakt van een jodiumhou-
dend contrastmiddel. Hiervoor is een goede nierfunctie 
vereist. Is dit niet geval dan kan beschadiging van de 
nieren optreden. Bovendien kunnen mensen die allergisch 
voor jodium zijn problemen krijgen. Meld het wanneer u 
allergisch bent voor jodium of ooit eerder een allergische 
reactie op een dergelijk contrastmiddel heeft gehad. Met 

Op Facebook lazen we een vraag over scans, ‘Om welke 
redenen kan er soms geen scan gedaan worden? Heeft dat 
met metaal in je lichaam te maken?’ Wij vroegen het aan 
prof. dr. Remco de Bree. 

Scans

Fotografie: Allard Willemse

Heeft u ook een vraag voor prof. dr. De Bree? 
Mail dan naar redactie@pvhh.nl of bel met het 
Infocentrum 030 232 14 83.

prof. dr. Remco de Bree
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speciale maatregelen is een CT-scan dan wel mogelijk 
maar er kan ook gekozen worden voor een MRI-scan. 
Metalen, zoals ouderwetse vullingen en platen en schroe-
ven, kunnen storend werken. Omdat röntgenstraling 
schadelijk is voor het ongeboren kind zal naar de moge-
lijkheid van een zwangerschap gevraagd worden.

MRI-SCAN
Magnetic Resonance Imaging (MRI), is een onderzoeks-
techniek die gebruik maakt van een zeer sterk magneet-
veld en radiogolven. Een antenne ontvangt de signalen en 
een computer zet deze om in beeld. Hiermee kunnen 
nauwkeurige afbeeldingen van doorsneden van het 
lichaam gemaakt worden. Een MRI is meer geschikt om 
verschillen tussen weefsels te beoordelen dan CT. Het 
wordt voor dezelfde indicaties als CT gebruikt, maar dan 
meer bij tumoren van de mondkeelholte. De scanner 
(tunnel) is nauwer, waardoor patiënten met claustrofobie 
hier problemen mee kunnen hebben. Daarnaast duurt een 
MRI langer en maakt meer lawaai in vergelijking met een 
CT. Een MRI is ook gevoeliger voor storing door bewegin-
gen. Het contrastmiddel geeft zelden een allergische 
reactie. Ook de nierfunctie is minder belangrijk. Maar 
metalen kunnen niet alleen het beeld verstoren, maar ook 
gevaarlijk zijn. Metalen kunnen zich gevaarlijk verplaatsen 
door het zeer sterke magnetische veld. Als patiënten 
inwendige metalen voorwerpen hebben, kan geen MRI-
scan gedaan worden. Voorbeelden van inwendige metalen 
voorwerpen zijn: pacemakers, onderhuidse pompen, 
metalen splinters, clips of coils* in de hersenen, hartklep-

protheses en oorimplantaten. Hoewel hierbij veel voor-
zichtigheid betracht moet worden, kunnen sommige 
nieuwe pacemakers in een MRI-scanner. Van middenoor-
protheses is bekend dat deze een verwaarloosbaar risico 
hebben bij een lager magnetisch veld. Metalen (platen, 
schroeven en pennen) die gebruikt worden bij botten of 
gewrichten leveren geen problemen op indien zij goed vast 
zitten. Maak altijd melding van metalen in het lichaam. 
Bepaalde stemprotheses, zoals de Provox Activalve, 
bevatten ook metaal. Gebleken is dat veilig een MRI 
gemaakt kan worden met een lager magnetische veld, tot 
1,5 tesla. Ook in tatoeages kunnen metaaldeeltjes ver-
werkt zijn, met name in de kleur groen. Een tatoeage moet 
dan wel meer dan 20 jaar geleden gezet zijn, en zelfs dan 
is de kans erop gering, zeker als deze in Nederland gezet 
is. Het hoeft dus geen problemen te geven, maar het wel is 
verstandig het te melden. Ter plaatse van zo’n (grote) 
tatoeage kan de huid tijdens de MRI pijnlijk zijn en het 
beeld verstoren. In de praktijk zien we dit bijna nooit. 
Oogcosmetica (zoals mascara) moet verwijderd worden 
omdat dit ook metalen kan bevatten. Wanneer het niet te 
verwijderen is, kan net als bij een tatoeage verwarming, en 
in het extreme geval, blaarvorming optreden. Bij voorkeur 
wordt dan een MRI verricht met een lagere veldsterkte. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde verbandmaterialen (pleis-
ters) en bijvoorbeeld zinkzalf. 

PET-SCAN
Bij PET (Positron Emissie Tomografie) wordt een radioac-
tieve stof toegediend. De meest gebruikte is FDG, een stof 
die sterk lijkt op suiker, en na toediening vooral wordt 
opgenomen op plaatsen met een verhoogd suikerverbruik, 
zoals op tumorlocaties. Om te zorgen dat tumorcellen dit 
FDG opnemen, mogen deze tumorcellen niet verzadigd zijn 
met suiker. Deze cellen moeten als het ware vragen om 
suiker. Daarom moet de patiënt voor een dergelijke scan 
nuchter zijn. Dit kan lastig zijn voor mensen met suiker-
ziekte, maar met bepaalde aanpassingen is dit meestal 
wel mogelijk. Voor de scan wordt bloedsuiker bepaald. 
Tegelijk met een PET-scan wordt vaak een CT-scan 
gemaakt om te zien op welke plekken in het lichaam de 
radioactieve stof zich ophoopt. 

*implantaten die geplaatst worden om een aneurysma 
(vaatverwijding) dicht te maken.

VRAGEN EN VERH ALEN
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Fotografie: Ruben Schumacher
VERENIGING

We wisten al geruime tijd dat er bij Femmy Bruinja, na een lange periode van  

onzekerheid sinds het opduiken van diverse klachten, toch opnieuw een tumor was  

geconstateerd. Een diagnose die jammer genoeg pas werd gesteld toen verwijdering ervan 

in ieder geval niet meer kon. Vorig jaar zomer heeft Femmy nog wel een radiatietherapie 

ondergaan, maar na een aanvankelijk licht herstel bleek de tumor toch door te groeien. 

In Memoriam

Femmy Bruinja

Verschillende mensen zijn in haar 
laatste maanden nog bij haar op 
bezoek geweest. Femmy heeft in 
november tijdens de bijeenkomst 
over sinonasale tumoren nog op 
een indrukwekkende manier haar 
verhaal verteld. Maar eind de-
cember liet Femmy weten dat de 
pijnen niet meer te dragen waren. 
En woensdag 3 januari, een dag na 
haar 70ste verjaardag, is dan ook 
een einde aan haar leven gekomen.   

Femmy was bij Stichting Klankbord 
regionaal lotgenotencontactpersoon 
in Friesland en de Noordoostpolder. 
Zij was regelmatig op vrijdagmor-

gen aanwezig op de polikliniek 
kaakchirurgie van het MCL in 
Leeuwarden. Ook organiseerde zij 
elke maand een bijeenkomst van 
10.00 – 12.00 uur, waarvoor zij zelf 
de uitnodigingen naar de deelne-
mers in deze regio stuurde. Na de 
fusie met de NSvG is zij, nog onder 
het voorzitterschap van Ad de 
Bruine, toegetreden tot het bestuur 
van Kring Friesland, dat het eerste 
District van onze nieuwe patiënten-
vereniging HOOFD-HALS werd. 

We bewonderden in Femmy haar 
veerkracht en positiviteit. Zij heeft 
in haar leven heel wat te verstou-

wen gehad, maar presenteerde 
zichzelf altijd als de sterke en 
welverzorgde vrouw die zij tot het 
allerlaatst is gebleven. 

Femmy kreeg op de Landelijke 
Ontmoetingsdag in 2017 de ere-
penning voor haar werk en inzet 
en wij hebben Femmy daarvoor 
gelukkig ook nog uitvoerig kunnen 
bedanken tijdens haar afscheid op 
het laatstgehouden Lotgenoten-
weekend. Wij wensen haar partner 
Willem, haar zoons, schoondochter 
en kleindochter veel sterkte toe.

Pauline Roelfzema, vicevoorzitter



INTERVIEW

 Als je je 
ergens aan 
ergert, moet 
je er vooral 
zelf iets aan 
gaan doen

Pauline Roelfzema-Geurtsen 
(70) is vicevoorzitter van de 
PVHH. Haar levensmotto: 
zoek altijd de positieve kant 
van het leven op. “Schijnt de 
zon, dan is dat fijn, maar een 
beetje regen is ook heerlijk 
en een grijze dag hoort erbij, 
ga gewoon kijken wat er te 
beleven valt.”
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Pauline en haar jeugdliefde Jaap hadden elkaar net terugge-

vonden en waren bezig hun huwelijk voor te bereiden toen 

ze een iets dikkere klier onder haar kin opmerkte. Na onze 

huwelijksreis ga ik ermee naar de dokter, nam Pauline zich 

voor. “De huisarts stuurde me door naar de internist en ik 

ging het onderzoekcircuit in. Alles was goed, ook de punctie 

van die klier onder mijn kin. ‘Kom over zes weken maar 

terug.’ De bult zat er nog steeds, er werd weer een punctie 

gedaan, die was opnieuw goed. Op het voorstel over zes 

weken nog eens terug te komen zei ik dat ik wilde dat de bult 

verwijderd zou worden als hij niet gekrompen zou zijn. In 

mei 2011 werd ik geopereerd. En binnen een week werd ik 

gebeld door de chirurg, het was kanker.” 

Daar had jij zelf helemaal niet aan gedacht?

“Nee, het overdonderde me enorm, ik dacht: kanker, ik? Ze 

deden een kijkoperatie om te zien waar de primaire tumor zat, 

want op de MRI-scan was weinig te zien. Die operatie wees 

uit dat het de tongbasis was. Toen schrok ik pas echt, mis-

schien moest mijn tong eruit? Uiteindelijk hoefde dat gelukkig 

niet. Fysiek heb ik er zelfs weinig aan overgehouden, zo nu en 

dan een droge keel en op foto’s zie ik zelf wel veranderingen 

in mijn uiterlijk, maar ik heb veel geluk gehad. Op internet 

kwam ik de patiëntenvereniging tegen, toen nog Klankbord. 

Zo kwam ik in contact met een lotgenoot in Den Haag, daar 

mailde ik destijds veel mee. In het begin was ik bang voor 

recidieven, ik dacht: haal ik mijn eerste huwelijksjaar wel? 

Maar Jaap zei: ‘Ben jij nou helemaal belazerd, natuurlijk haal 

je dat.’ Al gauw stond ik er niet meer bij stil. Met bang zijn 

verziek je je leven. Gewoon genieten van wat je hebt en 

morgen zie je wel weer verder. Mijn schoonzus had eierstok-

kanker, het verloop daarvan is vaak snel, maar we hebben het 

jaar voor haar dood toch bollen in haar tuin geplant, we 

hadden het wel kunnen laten, maar dat moet je niet doen.”

Was je gelijk ook actief bij de patiëntenvereniging?

“Nou nee, niet meteen. Ik werd wel lid van Klankbord en 

kreeg altijd de uitnodigingen voor de bijeenkomsten, maar zei 

bijna altijd af. Ik had na mijn werk bij een internationaal 

bedrijf al wel een stapje teruggedaan vanwege de behandelin-

gen, van HR manager Nederland naar drie dagen per week 

personeelsfunctionaris in de zorg- en welzijnssector, maar 

daarnaast zat ik in allerlei besturen en ik was ook al vanaf 

mijn 27e actief in de politiek. Voor welke partij? Dat kan er 

maar een zijn,” schatert Pauline, “de VVD. Groen Links vind 

ik te idealistisch, je moet ook je gezonde verstand erbij 

houden, en de PvdA slaat weer door naar de andere kant. 

Je moet niet vóór mensen denken, je moet mensen zélf laten 

denken. Onlangs stond ik met een prikstok zwerfvuil op te 

ruimen in de omgeving van ons huis in Schiedam, toen er een 

ouder stel voorbijkwam, zij met een rollator. ‘Daar hadden we 

vroeger mannetjes voor,’ zei ze. Ik antwoordde ‘Als we meer 

belasting willen betalen dan kunnen we daar nog steeds 

mannetjes voor hebben, maar dat hoeft niet, heel vroeger was 

het normaal dat je zelf je stoep schoonhield en die van je 

buren als zij dat niet meer konden.’ Het was een leuk gesprek 

en uiteindelijk waren ze het met mij eens. Als je je ergens aan 

ergert, moet je er vooral zelf iets aan gaan doen en niet gelijk 

wijzen naar de overheid of de gemeente. Ook de patiëntenver-

eniging hoeft niet alles van mensen over te nemen, we 

kunnen ook initiatieven van onze leden ondersteunen.”

Ik had gezegd dat ik na mijn 
pensionering wel iets wilde doen

Je werd uiteindelijk voorzitter van Klankbord!

“Ja, tot mijn 66e heb ik gewerkt en ik had gezegd dat ik na 

mijn pensionering wel iets wilde doen. Ella van Dienst, 

secretaris van Klankbord, kwam daarom bij me op bezoek 

en op mijn vraag ‘wat zoeken jullie eigenlijk’ kwam het 

antwoord ‘een voorzitter’. Dat was in oktober 2012 en de 

toenmalige voorzitter zou onverwachts op 1 januari stoppen. 

Het leek mij dat ze toch eerst eens moesten kijken wat voor 

vlees ze met mij in de kuip hadden en in februari heb ik 

mezelf gepresenteerd op het trainingsweekend. Ook de fusie 

kwam al ter sprake en ik heb uitgelegd dat ik achter het idee 

van samenwerken en fusie stond omdat we met elkaar meer 

kunnen bereiken met het subsidiegeld. Ik dacht dat we een 

jaartje nodig zouden hebben voor die fusie, maar dat werden 

er twee. Patiëntenverenigingen ontstaan vaak klein, uit een 

groepje patiënten, zoals ook de NSvG ooit is ontstaan. Wat 

Tekst: Netty Roersma | Fotografie: Ilka Hennig en Ruben Schumacher
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mijn deel van de mantelzorg. Verder leef ik het leven zoals het 

komt. Als ik ooit de tijd krijg, dan willen Jaap en ik graag eens 

de hele Atlantische kust langs, Frankrijk, Spanje en Portugal. 

Het ligt nooit vast wat we gaan doen in de vakantie, we zien 

wel. Behalve ’s-Gravenzande dan, daar bivakkeren we elke 

zomer een week met zijn allen. Daar ben ik mee begonnen 

toen mijn dochter vroeg of ik in de zomervakantie een week 

voor de kinderen wilde zorgen. Waarop ik zei: ‘Dan ga ik aan 

de kust zitten hoor, ik huur wel wat.’ Mijn dochter werkte in 

Den Haag, zij kon op de terugweg naar ons komen. Haar man 

kon makkelijk op en neer tussen Vlaardingen en ’s-Gravenzan-

de en Jaap vindt zoiets niet heel erg leuk, dus hij kon overdag 

fijn naar huis, naar Schiedam. Zo konden we ’s avonds toch 

met zijn allen eten. Ik had nog niet geboekt of mijn dochter 

zei: ‘Ik neem ook vrij, het lijkt me zo leuk.’ En dat doen we nu 

al twaalf jaar zo. Tegenwoordig huur ik twee huizen naast 

elkaar. De kleintjes van mijn zoon vinden het geweldig met de 

grote zoon en dochter van 16 en 13 jaar van mijn dochter. Als 

het hen wat teveel wordt, kunnen ze zich terugtrekken in het 

andere huis. We hebben het heerlijk met elkaar!”

niet moet is een vereniging worden van boze patiënten, dat 

zou erg jammer zijn. Waar we als vereniging naar moeten 

streven is het besef dat patiënt en arts elkaar nodig hebben 

om behandelingen te verbeteren. Artsen leren van elkaar, van 

wetenschappers, maar ook van hun ervaringen met ons, de 

patiënten. Het is, in de goede zin van het woord, een kwestie 

van blijven proberen.” 

Waarom heb je besloten vicevoorzitter te blijven?

“Bij de fusiebesprekingen was afgesproken dat we roulerend 

voorzitter zouden zijn, en uit die afspraak werd Rob voorzit-

ter. Vanaf 2018 zou ik dat stokje overnemen. Daarmee zou ik 

nog meer werk op mijn bordje krijgen en daar zag ik tegenop. 

Bovendien doet Rob het uitstekend en wil het gelukkig ook 

blijven doen. Voor mij is het belangrijk naast al mijn verplich-

tingen ‘buiten de deur’ voldoende tijd over te houden voor 

mijn privéleven. Woensdag is mijn vaste oppasdag, dan zorg 

ik voor mijn kleinkinderen en daar valt niet mee te schuiven, 

niet voor een vergadering of voor wat dan ook. Daarnaast 

coördineer ik de zorg voor mijn hoogbejaarde moeder en doe 

Pauline met Wim van der Hulst (bestuurslid)

Pauline met Rob Burdorf (voorzitter)
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Kring Nijmegen (nog geen District): verslag van een bijeenkomst 

We zijn niet met de 
vrachtwagen gekomen hoor

Kring Nijmegen viert Kerst. Nieuwe en 
oude voorzitter Joop de Zeeuw en Wim 
Wientjens schudden elke binnenkomer 
de hand en al snel zit iedereen aan de 
koffie of thee met appeltaart. Joop 
constateert trots dat er wel veertig 
mensen zijn gekomen, stelt de nieuw-
komers voor, wijst op het bericht dat 
Kringsecretaris Peter Kitslaar iedereen 
heeft gestuurd dat hij er om gezond-
heidsredenen helaas niet bij kan zijn en 
vertelt dat er een kaart rond gaat 
waarop iedereen een groet voor Peter 
kan schrijven.

Oude garde 
Martien van Leuken is van de oude 
garde, hij werd lang geleden gelaryn-
gectomeerd en is al 15 jaar lid van 
Kring Nijmegen. De laatste jaren kwam 
hij echter niet meer op de bijeenkom-
sten. Als een van de ‘slapende leden’ 
kreeg hij een telefoontje van voorzitter 
Joop. Nu heeft hij zijn plek weer gevon-
den. Omdat hij geen internet gebruikt, 
ontvangt hij nieuws en uitnodigingen 

van de Kring per post. Martien zit 
bepaald niet stil, hij doet nog altijd 
vrijwilligerswerk bij de voetbalvereni-
ging en fietst graag, vooral in de zomer. 

Naasten
Dinie, de vrouw van Wim Gerritsen is 
begin 2017 overleden. Zij was gelaryn-
gectomeerd en samen kwamen deze 
echte Achterhoekers destijds terecht bij 
District Nijmegen. “De zachte g gaf voor 
ons de doorslag.” Dinie werd penning-
meester en Wim ging haar assisteren. 
Na haar overlijden werd hij zelf penning-
meester. Hoe andere Districten hun 
bijeenkomsten organiseren, interesseert 
hem zeer. Motorrijden doet hij al vijftig 
jaar en Wim werkt ook nog steeds zo nu 
en dan als huisschilder, “wel ietsjes 
rustiger aan, zo van negen uur ’s 
morgens tot drie uur ’s middags.” 

Nieuwe leden
Jan van Heumen is twee jaar geleden 
gelaryngectomeerd. Sinds kort bezoe-
ken hij en zijn vrouw de bijeenkomsten 

van de Kring. Zijn eigen bedrijf, hij was 
vrachtwagenchauffeur, had Jan net 
overgedragen aan zijn opvolger toen 
kanker werd geconstateerd. “Ik ben blij 
dat ik gewoon afscheid genomen heb 
en dat ik niet door ziekte gedwongen 
werd op te houden, nu was het mijn 
eigen keuze.” Met veel plezier vertelt 
Jan over zijn kleindochter van twee. 
“Dan zegt ze: ‘Kom opa, zullen we 
samen spelen? Ja hè, goed idee!’ 
En dan ravotten we vijf minuten.” 

De bingo gaat van start. De plagerige 
opmerkingen zijn niet van de lucht “Jij 
alweer een prijs? We zijn niet met de 
vrachtwagen gekomen hoor.” Na drie 
rondes hebben alle mooie pakketten 
hun bestemming gevonden.

Kerstbuffet
Intussen is alles klaargezet voor het 
feestelijke kerstbuffet. Iedereen neemt 
een bord en kiest wat heerlijks uit. Ook 
deze bijeenkomst is door het bestuur 
weer uitstekend geregeld

Tekst: Netty Roersma | Fotografie Ted Hartman
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Harrie Schnackers (72) is doctor ingenieur in de natuurweten-

schappen en afgestudeerd aan de TU te Aken in Duitsland. 

Deze boerenzoon uit het Zuid-Limburgse Simpelveld werd 

leraar natuurkunde aan het Atheneum/HAVO College Sancta 

Maria, het latere College Rolduc in Kerkrade. “In 1972 ben 

ik gepromoveerd en juist in die tijd was de oliecrisis. De 

economie lag op zijn gat en het was moeilijk om aan werk te 

komen. Het onderwijs bood wel kansen en de baan bij de 

scholengemeenschap beviel me goed. Alles viel op zijn plek, 

een mooi huis met een heerlijke tuin rondom, prachtig 

uitzicht over een prachtig glooiend landschap en mooi werk 

als docent. In 2010 kreeg ik slikklachten. Na onderzoek op de 

afdeling KNO in Heerlen werd ik doorgestuurd naar het AMC 

in Maastricht. Daar werd keelkanker geconstateerd. De 34 

bestralingen zouden het kunnen oplossen. ‘Bij 75% komt 

het goed,’ werd er gezegd. We gingen dus vol goede moed 

verder.” Minie voegt eraan toe: “Harrie had tijdens deze 

periode ook problemen in zijn rug en is daaraan twee 

keer geopereerd.” 

ZEGENING
“De bestralingen, elke werkdag één, verliepen aanvankelijk 

voorspoedig,” vervolgt Harrie, “de laatste acht waren verdeeld 

over slechts vier dagen. Als gevolg daarvan raakte mijn hele 

nek verbrand. Ook was de hals opgezet en had ik last van 

etterende wonden. Het gaf zoveel pijn dat morfine nodig was 

om de behandeling enigszins dragelijk te maken.”

Minie: ”Harrie had veel verzorging nodig in die tijd zoals het 

schoonmaken van de wonden. Als ik maar met mijn handen 

richting zijn keel ging dan hadden we problemen. Het was 

eigenlijk ondragelijk door die brandwonden. Een schoonzus 

van mijn zus heeft een uitzonderlijke gave. Hier in het 

Limburgse zijn we doorgaans katholiek opgevoed en zijn we 

misschien eerder gevoelig voor dit soort dingen. Deze vrouw 

kan middels het geven van een bijzondere zegening zieken 

helpen. Het zegenen van de brandwonden hielp goed bij 

Harrie. Ook in het ziekenhuis waren ze verbaasd over de 

wonderbaarlijke verbetering van de brandwonden. ‘Wat 

hebben jullie gedaan,’ vroegen ze.”

“Begin zomer 2014 kreeg ik niet alleen opnieuw slikklachten, 

maar ook last van erge oorpijn,” vertelt Harrie. “Achteraf 

gezien heb ik een half jaar te lang doorgelopen. In die periode 

hebben ze wel drie keer een scan gedaan. Vanwege de oorpijn 

werd er een kijkoperatie uitgevoerd. De tumor die toen werd 

vastgesteld in de overgang van het strottenhoofd naar de 

slokdarm is eerst gelaserd. Tussendoor ben ik nog voor een 

second opinion naar het ziekenhuis in Leuven geweest. De 

uiteindelijke oplossing was een operatie die inhield dat de 

tumor in de slokdarm werd weggenomen. Uit voorzorg zijn 

daarbij de stembanden en het strottenhoofd verwijderd. Er 

zijn aders uit mijn pols gehaald om een goede stoma mogelijk 

te maken. Normaal spreken, ruiken en eten waren niet meer 

mogelijk. Een rugzakje met sondevoeding was de enige 

oplossing. We hadden geen keuze en zaten al met palliatieve 

zorg in ons hoofd omdat we dachten dat het een aflopende 

zaak was. Er bleek nog een tweede operatie nodig waarbij 

wederom bloedvaten uit de pols en huid van een been nodig 

waren om de problemen bij mijn hals en stoma goed te 

kunnen oplossen. Het waren operaties in bestraald gebied en 

dus heel risicovol. Het plaatsen van een stemprothese was niet 

mogelijk volgens prof. dr. Kremer in Maastricht, omdat mijn 

keel als het ware afgesloten was. In die tijd hadden we nog 

geen contact met een patiëntenvoorlichter van de vereniging, 

dat was jammer, maar ik leerde uiteindelijk toch spreken met 

een Servox Electrolarynx.”

Komt er voor Harrie Schnackers dit jaar een einde aan een eindeloos 
lijkende reeks van ziekenhuisbehandelingen? Zijn vrouw

 Minie was en is nog steeds zijn steun en toeverlaat.

Wij lossen het samen wel op

SAMEN

Tekst: Rob van Meurs | Fotografie: Ruben Schumacher
SAMEN
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BEDEVAART
“We maakten een heel intensieve tijd door samen”, knikt 

Minie. “Ik was niet alleen zijn vrouw maar ook zijn begeleider 

en chauffeur. We kregen veel steun van familieleden en 

vrienden in die zware periode. Na een van de operaties had 

Harrie bijvoorbeeld alle apparatuur losgetrokken. Hij had een 

delier gekregen en was totaal de weg kwijt. Contact leggen 

door spreken of schrijven is dan niet mogelijk. Het delier heeft 

ongeveer negen maanden geduurd. In die tijd moest er ook 

nog een fikse ingreep plaatsvinden waarna Harrie 24 uur per 

dag begeleiding nodig had. Dat hebben we met de familie 

moeten oplossen. Doordat we dit allemaal zo goed en zo 

kwaad als het kon zijn doorgekomen, hebben we om te 

danken met de organisatie Limburgse Bedevaarten een bezoek 

aan Lourdes gebracht. Harrie was een half jaar niet thuis door 

een opname van drie maanden in het ziekenhuis en daarna 

nog drie maanden in een verzorgingshuis. Het herstel was een 

lijdensweg. Alles moest goed dichtgroeien. Als er een lek zou 

komen, zou er een groot probleem ontstaan. We waren op 

zoek naar hulp in die tijd en zijn een keer naar het Toon 

Hermanshuis in Heerlen gegaan. Daar was voor ons op dat 

moment geen oplossing. Na een jaar hoorden we over de 

contactmiddagen in Hoensbroek van de patiëntenvereniging. 

De sfeer daar en de geboden hulp sloten wel goed bij onze 

wensen aan.”

VERVOLG
Het gaat nu anderhalf jaar ‘goed’, maar er komt nog een 

vervolg: Harrie moet een heupoperatie ondergaan. Mogelijk 

volgt daarna nog een ingreep aan zijn rug. Maar Minie en 

Harrie zijn het erover eens: ”We lossen dit samen ook wel 

weer op, bijvoorbeeld door de medicatie aan te passen en 

vloeibaar te maken. Net zoals bij het missen van smaak. 

Harrie proeft het eten, kauwt goed en spuugt het bijna 

ongezien weer uit in een bakje. We dekken de tafel ook 

nog altijd voor ons allebei!”

SAMEN

Harrie
& Minie

We dekken 
de tafel ook 
nog altijd voor 
ons allebei!
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Onderzoek: leven met een  afwijkend gezicht

Tumoren in het hoofd-hals gebied tasten soms het gezicht van 
patiënten aan. Bij de behandeling hiervan kan het noodzakelijk 
zijn om bijvoorbeeld de neus of oogkas te amputeren. De gevolgen 
van een dergelijke ingreep zijn niet mis. 

Patiënten kampen immers niet alleen 

met de schok van de diagnose, de 

ziektelast en de bijwerkingen van 

andere behandelingen zoals bestraling 

of chemotherapie, zij krijgen ook te 

maken met verschillende functionele 

stoornissen en een radicaal veranderd 

uiterlijk. Maar wat is de impact van 

deze veranderingen op hun dagelijkse 

leven? Hierover is vooralsnog 

weinig bekend.

Ervaringen in kaart brengen
Om de alledaagse impact van aange-

zichtskanker te onderzoeken, heb ik 

de ervaringen van deze groep patiënten 

in kaart gebracht. Daarvoor werden 

twintig mensen geïnterviewd die een 

deel van hun gezicht missen en een 

siliconen gelaatsprothese dragen. Bij 

een dergelijke kwalitatieve studie 

staan de eigen ervaringen van de 

deelnemers centraal: hoe zijzelf hun 

veranderde gezicht beleven en met 

deze veranderingen omgaan. Om deze 

ervaringen boven water te krijgen, 

vroeg ik hen om hun dagelijkse wer-

kelijkheid heel precies te beschrijven. 

Vervolgens gebruikte ik verschillende 

wijsgerige theorieën om hun verhalen 

te duiden. Als filosoof ben ik namelijk 

geïnteresseerd in de manier waarop 

ziekte, beperking, en het ‘anders-zijn’ 

betekenis krijgen in het dagelijkse 

bestaan.

Veel gaat niet meer ‘als vanzelf’
Deelnemers vertelden over de verschil-

lende functionele stoornissen waar ze 

mee te maken krijgen. Mensen die een 

oog missen, hebben bijvoorbeeld 

moeite met diepte zien, of hebben een 

beperkt gezichtsveld. Sommige mensen 

bij wie de neus geamputeerd is, 

kunnen niet goed meer ruiken of 

hebben aanhoudende pijnklachten. 

Enkele deelnemers vertelden over jeuk 

of prikkelingen in het ontbrekende deel 

van het gezicht (zogenaamde ‘fantoom-

sensaties’). Anderen hebben geen 

gevoel meer in delen van hun gezicht. 

Deze functionele problemen hebben 

invloed op allerlei dagelijkse activitei-

ten, waardoor aanpassingen nodig zijn. 

Zaken die voorheen als vanzelf 

verliepen, zoals thee schenken, dozen 

stapelen, oogcontact maken tijdens het 

autorijden, een gehaktbal eten, 

houtbewerken, zoenen, fietsen met 

koud weer, vragen nu om een andere, 

meer bewuste benadering.

Altijd opvallend of soms opvallend
Daarnaast vertelden de deelnemers 

aan het onderzoek over wat het 

betekent om te leven met een afwijkend 

uiterlijk. Hun gezicht zelf is aangetast, 

maar zij gebruiken verschillende 

hulpmiddelen om de amputatie te 

verbergen. Deze kunnen ook zichtbaar 

zijn. Zo springen een verband, ooglap, 

of pleister op het gezicht behoorlijk in 

het oog. Ook een gelaatsprothese valt 

soms op. Wanneer mensen elkaar 

voorbij haasten op straat lijkt de 

prothese een natuurlijk onderdeel van 

het gelaat. Dit is niet het geval in de 

rij voor de kassa, of in het openbaar 

vervoer. In zulke situaties kunnen 

mensen elkaar op hun gemak bekijken 

en valt de kunstmatigheid van de 

prothese op.

Omgaan met reacties 
Door hun andere uiterlijk krijgen 

mensen te maken met starende 

blikken, vragen en opmerkingen.  

MEDISCH
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Onderzoek: leven met een  afwijkend gezicht

MEDISCH

Ook dit soort ongewenste aandacht 

vraagt om de nodige aanpassingen. 

Veel deelnemers doen hun best om 

hun prothese zo onopvallend mogelijk 

te maken, bijvoorbeeld door deze bij 

te vijlen, een bril met een dik montuur 

te dragen, of een baard te laten staan. 

Sommigen zoeken op straat de 

schaduw op. Anderen vermijden 

centrale zitplekken in horecagelegen-

heden. Zo blijft ongewenste aandacht 

tot een minimum beperkt. Wanneer ze 

toch bekijks krijgen, ontwikkelen deze 

mensen allerlei manieren om hiermee 

om te gaan. Ze negeren starende 

anderen, spreken hen aan op hun 

gedrag, of leggen uit dat ze ondanks 

hun afwijkende uiterlijk heel normaal 

zijn. Maar de straat op gaan blijft 

lastig: er is veel inspanning nodig om 

met ongewenste aandacht om te gaan.

Toch gaan deze mensen niet bij de 

pakken neerzitten. Ze ontwikkelen 

allerlei manieren om met hun veran-

derde lichaam en wereld om te gaan. 

Dat kost energie en het is ook werk 

dat nooit ‘af’ is. Sommige uitdagingen 

(denk aan ongewenst aandacht) 

blijven immers terugkomen. Nieuwe 

situaties en levensfases gaan gepaard 

met weer andere uitdagingen. Het gaat 

dus niet vanzelf. Dit betekent dat de 

alledaagse impact van aangezichts-

kanker zich tot ver na de afronding 

van de behandeling uitstrekt.

Voorlichting en begeleiding
Hoe kunnen deze bevindingen nuttig 

worden gemaakt voor (ex)patiënten? 

Ten eerste is het belangrijk dat 

gezondheidsprofessionals beter inzicht 

krijgen in de dagelijkse impact van 

aangezichtskanker. Hiertoe schrijf ik 

op dit moment een wetenschappelijk 

artikel gericht op (para)medici, met 

aanbevelingen voor betere voorlich-

ting en begeleiding. Daarnaast 

ontwikkel ik met collega’s van het 

Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis 

voorlichtingsmateriaal voor patiënten. 

Ten slotte werk ik mee aan vergelijk-

baar onderzoek naar de alledaagse 

ervaringen van gelaryngectomeerde 

vrouwen. Kwalitatief onderzoek 

naar het patiëntperspectief kan zo 

van waarde zijn voor zowel patiënt 

als behandelaar.

Gili Yaron is als kwalitatief 

onderzoeker verbonden aan het 

Antoni van Leeuwenhoekzieken-

huis. Na haar filosofiestudie aan

de Rijksuniversiteit Groningen

(scriptie 2009), deed zij aan de

Universiteit Maastricht onderzoek

naar de ervaringen van mensen

die een deel van het gezicht

missen naar aanleiding van

hoofd-halskanker. In de lente van 

2018 zal ze haar proefschrift 

‘Doing facial difference: The lived 

experiences of individuals with 

facial limb absence’ verdedigen.
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ERVARINGSDESKUNDIG

bleek agressief gedrag te vertonen en werd met de dag 
groter. Een neusamputatie werd onvermijdelijk. Els trok aan 
de bel om de vastgestelde operatiedatum te vervroegen: 
‘Als jullie nog langer wachten met opereren, dan moet er 
wel een hele grote hap uit mijn gezicht gehaald worden.’ 
Binnen twee dagen werd ze geopereerd. Met een witte 
driehoek verbandgaas op de plek van haar neus ging ze 
weer naar huis. Ook moest ze toen tijdelijk een beugelbril 
dragen omdat ze geen neusbrug meer had. 

Echte neusgaten lijken 
altijd wat donkerder

“Die kunstneuzen zijn prachtig gemaakt, als je er netjes 
mee omgaat, gaan ze lang mee, maar op een gegeven 
moment verbleken ze en gaat ‘het leven’ eruit. Je moet ook 
goed voor je huid zorgen, want op een geïrriteerde of 
kapotte huid kun je geen neus plakken. Ik krijg vier tot zes 
neuzen per jaar in sets van twee in een neuzendoos. Echte 
neusgaten lijken altijd wat donkerder, daarom vroeg ik of 
mijn kunstneus ook zo gemaakt kon worden. Helaas was 
dat niet mogelijk, want dat schijnt door. Nu maken ze er 
speciaal voor mij neusharen in, waardoor het echter lijkt. Bij 
bepaalde lichtval kan de hele neus doorschijnend zijn, dan 
zie je goed dat het een kunstneus is. De smalle plakrandjes 
zorgen voor draagcomfort, maar als ik moe ben, ben ik mijn 
neus eerder zat.”
Zwemmen heeft Els opgegeven. Door vocht tussen de huid 
en de prothese laat de kunstneus los en met een afdekken-
de band voor haar neusloze gezicht zwemmen en dan in 
een badhokje die neus er weer op krijgen, vindt ze te veel 
gedoe. Els zit er niet mee: “Ik ben blij dat ik nog mag leven, 
geniet enorm van alles en trek er veel op uit.”

Aan de in haar omgeving 
gebruikelijke begroeting 
met drie zoenen begint 
Els Captijn (70) niet, ze 
houdt het bij één zoen. 
“Mijn kunstneus kan bij 
al die gezichtsbewegingen 
in het gedrang komen”, 
lacht ze. 

Als ik moe ben, 
ben ik mijn 

neus eerder zat
“Ik beschouw mijn gezicht niet als afwijkend. Ik heb nu een 
rechte Griekse neus, in die zin ben ik er zelfs op vooruit 
gegaan. Meestal merk ik de reacties van mensen op mijn 
neus niet op. Mijn zus heeft dat vaak wel in de gaten. Laatst 
waren we samen in het Kröller-Müller Museum. ‘Let op’, zei 
mijn zus, ‘die vrouw heeft het gezien. Nu vertelt ze het aan 
haar man en hij gaat zich naar jou omdraaien.’ En dat 
gebeurde. We moesten er erg om lachen.”

De bult bleef en werd 
met de dag groter

Eerder in haar leven had Els al met borstkanker te maken 
gehad. Daarom vroeg ze of de bult bij haar neusvleugel 
kanker kon zijn. Een biopt gaf een twijfelachtige uitslag. 
Els werd voor een second opinion doorverwezen en de 
patholoog constateerde een plaveiselcelcarcinoom. De 
bestralingen die de tumor, en dus ook de bult, hadden 
moeten doen verdwijnen, leverden uiteindelijk niet het 
gewenste resultaat op. De bult bleef en het in eerste 
instantie langzaam groeiende plaveiselcelcarcinoom 

OPROEP
Heeft u ook specifieke ervaringen als gevolg van 

een vorm van hoofd-halskanker? Wilt u uw 
ervaringen delen met de lezers van HOOFD-HALS 

magazine, zodat we van elkaar kunnen leren? 
Meld u dan aan bij de redactie redactie@pvhh.nl 

en wij nemen contact met u op. 
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ERVARINGSDESKUNDIG
Tekst: Netty Roersma

Els:
• Ruikt niet goed meer

• Kan niet in een appel of dik gesneden brood bijten, dan moet haar mond te ver open

• Heeft de kunstneus ook nodig als steun voor haar bril

• Weet dat bij mist, regen of verkoudheid de neus minder goed blijft plakken

• Moet haar neus niet te hard stoten, want dan raakt hij los en dat is ook slecht voor haar huid

• Verzorgt haar neusholte goed, maakt hem schoon met zoutoplossing en gebruikt neuszalf

• Vraagt zich soms af hoe het zal gaan als ze afhankelijk zou worden van zorg

• Gaat op zoek naar een lichtgewicht bril, maar houdt wel van een artistiek model
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VERENIGING

Hoe kunnen patiënten of ervaringsdeskundigen meer betrokken worden en helpen 
bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek? Dit was het thema van het symposium 

‘De patiënt als onderzoekspartner’, dat werd gehouden op 9 oktober 2017 in het LUMC.

9 oktober 2017 in het LUMC

De patiënt als onderzoekspartner
We gaan samen op zoek naar gemeenschappelijke belangen, zodat 

het onderzoek tot een representatief geheel afgerond kan worden.

Kwaliteit
De volgende vragen komen aan de orde:

• Kan de kwaliteit van de zorgverlening worden verbeterd?

• Verbetert het de kwaliteit van leven? Door vermindering van 

lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen kan je beter 

deelnemen aan de samenleving.

• Wordt de privacy gewaarborgd? De waarden, normen en 

waardigheid van patiënten moeten worden gerespecteerd. 

• Hoe verlopen voorlichting en communicatie? Er moet voldoende 

keuzevrijheid zijn. Dat kan door de patiënt in begrijpelijke taal 

informatie te geven, ook over eventuele bijwerkingen. Er moet 

voldoende bedenktijd zijn alvorens in te stemmen met deel-

name aan een onderzoek.

• Is er voldoende aandacht voor de veiligheid van de patiënt?

Betrokkenheid
Als ervaringsdeskundige maak je deel uit van een onderzoeks-

groep. Een deelnemer aan het symposium verwoordde het zo: 

“Je bent op een heel andere manier bezig met de ziekte of aan-

doening waar je dagelijks mee te maken hebt. In het begin vond 

ik het wat onwennig, ik wilde aftasten welke rol ik speelde in het 

geheel. Ik was niet zo bekend met de gebruikte termen, maar ik 

kon altijd met mijn vragen terecht bij mijn contactpersoon. Mijn 

ervaringen zijn positief, mijn bijdrage werd gewaardeerd. Met 

mijn ervaringen kunnen anderen weer worden geholpen, dat 

geeft mij veel voldoening.”

Waarom zaten wij op dat symposium? Dit heeft alles te maken 

met het feit dat vanuit de behandelcentra regelmatig verzoeken 

binnenkomen om mee te denken met wetenschappelijke onder-

zoek. Om aan het steeds grotere aantal verzoeken te kunnen 

voldoen is de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) in 

het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit mensen die 

zelf ervaring hebben met hoofd-halstumoren, zij beoordelen 

de onderzoeksvoorstellen. De WAC-leden worden zo nodig 

bijgestaan door een groep van medici en paramedici met onder-

zoekservaring. Als blijkt dat een onderzoek relevant voor ons is 

en uitvoerbaar lijkt, kan worden besloten om mee te werken.

Concreet bijdragen
Belangenbehartiging is een van de speerpunten van de 

Patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Door als WAC te participeren 

in onderzoeken kunnen wij invloed uitoefenen en de belangen 

van onze achterban behartigen. Door het hele onderzoek te 

bekijken vanuit de invalshoek van onze achterban brengen wij 

het patiëntenperspectief in. Er worden veel eisen gesteld aan 

zo’n onderzoek, zodat de uitkomst breed gedragen kan worden 

door alle betrokkenen. Dit kan de kwaliteit van de zorg die ons 

wordt verleend vergroten en dat is wat wij willen. Ook zijn we 

als patiëntenvereniging actief betrokken bij het opstellen van 

onderzoeks- en behandelrichtlijnen.

Gelijkwaardig
De ervaringsdeskundige treedt op als vertegenwoordiger van 

de patiëntenvereniging en is vanaf het begin bij het onderzoek 

betrokken. De diverse deelnemers hebben een verschillende 

achtergrond, maar zijn in het onderzoek gelijkwaardige partners. 

Tekst: Joke Baas (ervaringsdeskundige) en Maarten de Boer (dr. KNO-arts)
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INFORM ATIE
Tekst: Marga Volman | Beeld: De 2e Stemwinkel

en 45 ml niet langer dan 2 dagen te gebruiken. Het flesje 
van 100 ml is een week houdbaar buiten de koelkast; in de 
koelkast kunt u het een maand bewaren. Dit geldt ook voor 
de flessen van 500 en 1000 ml. Bij warm weer of minder 
hygiënische omstandigheden, u bent bijvoorbeeld ver-
kouden, adviseren we u vaker te verversen.

Daarom, als het warm weer is en u bewaart de vloeistof 
buiten de koelkast, is het raadzaam de fysiologische 
zoutoplossing bijvoorbeeld elke twee dagen te verversen  
ter voorkoming van bacteriegroei. Ter vergelijking: in het 
ziekenhuis wordt fysiologische zoutoplossing altijd elke 
dag, of elke twee dagen ververst omdat daar vaak meer 
bacteriën zijn en de kans op besmetting van de vloeistof 
daardoor groter is.

Een sprayflesje is niet alleen handig voor onderweg, ook 
thuis kan het fijn zijn zo’n flesje te gebruiken. Mensen die een 
snelle hoestreflex hebben, vinden sprayen vaak veel prettiger 
dan druppelen. Ze hebben minder snel last van hoesten en de 
luchtpijp wordt toch goed bevochtigd. Is een hoestreflex wel 
gewenst dan kunt u zo nodig meer sprayen. Fysiologische 
zoutoplossing, spuitjes, naalden, druppelflesje met pipet en 
sprayflesjes zijn te verkrijgen in De 2e Stemwinkel.

Iedere gelaryngectomeerde krijgt het advies mee naar huis regelmatig te druppelen of te 
sprayen met fysiologische zoutoplossing. Maar waar was dit ook alweer goed voor? En hoe 
vaak is ‘regelmatig’ eigenlijk precies?

Alle ins en outs van 
fysiologische zoutoplossing

Fysiologische zoutoplossing ofwel NaCL (natriumchloride 
0.9%) wordt door gelaryngectomeerden gebruikt om 
halsstoma en luchtpijp te druppelen of te sprayen. Dit wordt 
gedaan om de luchtpijp (trachea) schoon en vochtig te 
houden. Het druppelen of sprayen wekt een hoestreflex op, 
op die manier wordt het slijm opgehoest. Tegelijkertijd zorgt 
de fysiologische oplossing ervoor dat de luchtpijp niet te 
veel uitdroogt. 

In het assortiment van De 2e Stemwinkel vindt u verschil-
lende verpakkingen fysiologische zoutoplossing. Er zijn 
plastic flacons van 30 ml en 45 ml. Hier past een spuitje 
van 2 ml op en dat sluit de flacon ook mooi af. Het glazen 
flesje van 100 ml wordt gebruikt met een naald en spuitje. 
Daarnaast zijn er grote plastic flessen van 500 ml en 1000 
ml. Deze kunt u gebruiken om een druppelflesje of spray-
flesje mee te vullen.

BEWAREN
De plastic flesjes van 30 ml en 45 ml zijn gemakkelijk mee 
te nemen. Aangebroken flessen van 500 ml en een liter 
kunnen in de koelkast bewaard worden. Op deze grote 
flessen staat een houdbaarheidsdatum. Er bestaan geen 
officiële richtlijnen voor het bewaren van fysiologische 
zoutoplossing wanneer het gebruikt wordt als spoelmiddel 
of om een tracheostoma te druppelen of sprayen. Ons 
advies is: eenmaal aangebroken kleine flacons van 30 

HOUDBAARHEID AANGEBROKEN 
VERPAKKINGEN

• Kleine flacons van 30 en 45 ml: ca. 2 dagen
• Grote flessen van 100, 500 en 1000ml:
 In de koelkast: 1 maand
 Buiten de koelkast: 1 week

Let op! Bij warm weer of minder hygiënische 
omstandigheden vaker verversen
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De heer Leo Eppink 
Gelaryngectomeerd sinds 2013

Provox® 
Luna™
Helpt u met een  
betere nachtrust  
en betere dagen

Provox Luna is dé oplossing  
voor de nacht. Het helpt u om 
comfortabel te slapen, uw huid  
te kalmeren en de conditie van  
uw longen te verbeteren.

• Zacht en glad voor nachtelijk comfort
• Gemaakt van Hydrogel om de huid  
  te koelen en te kalmeren
• Superieure bevochtiging in  
  vergelijking tot andere HME’s
• Lage ademhalingsweerstand voor  
  een betere ademhaling tijdens de nacht

Contactgegevens Customer Service
079 593 5000  | Blauw-roodlaan 286
2718 SK Zoetermeer | www.atosmedical.nl
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Marja Lukkien

Zo kom je nog eens op ideeën

COLUMN

De feestdagen zijn weer achter de rug 
met hun mooie en soms minder 
makkelijke momenten. Zo kijk ik ook 
terug op de verjaardag van mijn man 
Bert. Want een cadeau verzinnen viel 
niet mee. Zijn mogelijkheden zijn 
beperkt, daar moet ik rekening mee 
houden. Maar na wat denkwerk had ik 
een idee. Ooit, wel twintig jaar geleden, 
volgden we een cursus ‘hofjes, gevels, 
kerktorens en bouwstijlen in Amster-
dam’ bij de Volksuniversiteit Amster-
dam. Op zaterdagmorgen fietsten we 

dwars door het oude centrum. Dat 
was erg leuk. Nog altijd wijzen we 
elkaar op herkenbare punten. ‘Kijk die 
trapgevel’, of ‘ja, dit is typisch 
Amsterdamse School.’
Met dit idee in mijn achterhoofd keek 
ik rond op de website van de Volks-
universiteit. Het kopje Moderne 
Architectuur kwam in beeld en ja 
hoor, succes verzekerd. ‘Jij moet wel 
mee,’ was zijn reactie. Natuurlijk, 
samen beleven geeft alles meerwaar-
de, zeker bij het nagenieten.
We gingen met de trein naar Amster-
dam, al die lichtjes op het IJ kregen 
we erbij als extra cadeau. Een korte 
wandeling bracht ons naar het 
hoofdgebouw van de Openbare 
Bibliotheek waar de cursus zou 
worden gegeven. Dit gebouw hoort 

bij de Moderne Architectuur en kwam 
ook aan bod in de cursus die bouw-
kunst behandelde vanaf 1900. 
Stromingen, gebouwen en architecten 
met bijbehorende foto’s en verhalen, 
stadsontwikkeling, de vooruitgang en 
de hoogbouw in Rotterdam. 
Gelijktijdig deden we ideeën op voor 
volgende uitjes. De Markthal in 
Rotterdam, stations, stadhuizen en 
winkelcentra door heel Nederland. 
Want wat heeft ons land mooie en 
bijzondere gebouwen! Het was een 
zeer geslaagd verjaardagscadeau 
voor ons allebei.

Marja zit in het bestuur van patiënten-
vereniging HOOFD-HALS als ‘partner
van’ en is redacteur van de rubriek 
LEKKER ETEN
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Ook in de winter eten we graag iets heerlijks en verrassends. Misschien denkt u daarbij niet meteen 
aan vis, maar Eline Koper trakteert u op een idee uit haar eigen keuken: knolselderijpuree met gerookte 
zalm. In het kookboekje ‘Als eten even moeilijk is’ deel 3 (verkrijgbaar bij De 2e Stemwinkel) vonden we 
een lekker recept voor scholfilet met winterwortelpuree. Hebt u toch meer zin in een traditioneel winters 
gerecht zoals boerenkool met worst? De dochter van Bert Lukkien ging de uitdaging aan en maakte een 
vloeibare variant voor haar vader die erg lekker bleek te zijn. 

LEKKER ETEN

> Winters

BOERENKOOL MET WORST 
VLOEIBAAR 

Voor 4 personen
• 500 g gesneden boerenkool
• 1,25 kg aardappelen
• 6 g zout (=2 afgestreken theelepels)
• 1 rookworst, bij voorkeur van de slager
• 1 bakje oplosbare jus

Doe de boerenkool in een pan en voeg kokend water toe tot alle 
boerenkool onder water staat. Zet de boerenkool op de warmte-
bron en kook deze 10 minuten (laag zetten zodra het kookt). Voeg 
daarna de geschilde aardappels en de worst toe en laat ze samen 
20 minuten koken. * Haal de worst uit de pan. Giet het water af 
en bewaar het kookvocht. Stamp met een stamper de aardappels 
fijn en door de boerenkool heen. Dit is een belangrijke stap, als 
u de aardappels ongestampt in de blender doet, krijgt u ‘behan-
gerslijm’. * Neem per portie dat u vloeibaar wilt serveren een 
kwart van de worst en ontvel deze. Giet 100 ml van het kookvocht 
in een blender, voeg er 3 opscheplepels boerenkoolstamppot 
aan toe en de kwart rookworst. * Maak volgens de verpakking 
de oplosjus aan en voeg 125 ml van de opgeloste jus toe aan het 
mengsel. * Zet de blender aan, eerst op lage snelheid tot het een 
egaal mengsel is. En blender daarna op hoge snelheid nog zeker 
2 minuten. * Controleer nu de dikte van het mengsel. Als het nog 
te dik is, voeg dan meer kookvocht toe en eventueel wat jus voor 
de smaak.

U kunt dit recept een dag van tevoren klaarmaken en het 
afgekoelde boerenkoolmengsel in de koelkast bewaren. 
Opwarmen tot drinktemperatuur en klaar…
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LEKKER ETEN

SCHOLFILET MET WORTELPUREE 
ZACHT EN MAKKELIJK NAAR BINNEN GLIJDEND TOT DIK VLOEIBAAR

Voor 4 personen
• 600 g (4) scholfilets
• 600 g winterwortel in plakjes
• 1 limoen, rasp en sap
• 50 g roomboter

• 75 ml slagroom
• 3 el peterselie
• 4 el olijfolie
• snufje zout

Voor 2 personen
• 1 kleine knolselderij
• 1 kruimige aardappel
• zout, peper
• klont boter
• paar eetlepels melk
• 2 el mascarpone of crème fraîche
• 1 flinke theelepel geraspte mierikswortel uit een potje
• 4 stengels bleekselderij of 1/2 pak tuinerwtjes (diepvries)
• 100 gram gerookte zalm

Snijd de knolselderij in dikke plakken 
en schil die, evenals de aardappel, en 
snijd in blokjes.
Kook gaar in ongeveer 20 minuten. 
Voeg zout en peper toe en stamp 
fijn met een klont boter, de melk, de 
mascarpone of crème fraîche en de 
geraspte mierikswortel.

Kook gelijktijdig in een andere pan 
de in ragfijne elleboogjes gesneden 
bleekselderij of de tuinerwtjes gaar in 
ca. 10 minuten. Bewaar het kookwater.
Pureer de groente grof of fijner, al 
naar gelang de gewenste consistentie 
en meng luchtig door de knolselde-
rijpuree. Is het geheel niet vloeibaar 

genoeg, voeg dan nog wat groente-
kookwater toe en eventueel wat extra 
zout en peper.

Maak op met behulp van een ring en 
schik erbovenop de ragfijn gesneden 
(of gepureerde) gerookte zalm.

KNOLSELDERIJPUREE MET GEROOKTE ZALM 
ZACHT EN MAKKELIJK NAAR BINNEN GLIJDEND TOT DIK VLOEIBAAR

Wrijf de scholfilets in met zout en laat ze even liggen. Kook de 
wortelplakjes in een pan met weinig water in 15 minuten gaar.
Smelt de boter in de koekenpan en roer hier 1 eetlepel limoensap en 
een halve eetlepel geraspte limoenschil door. Leg nu de scholfilets 
erin en smoor deze afgedekt in 8 – 10 minuten heel zachtjes gaar.
Giet de worteltjes af en schenk de slagroom en 2 – 3 eetlepels 
kookvocht erbij. Pureer het wortelmengsel met een staafmixer 
tot een gladde puree en warm daarna nog even zachtjes door. 
Schep de puree op 4 borden en leg de scholfilets er bovenop. Kook 
nog heel even het smoorvocht op hoog vuur en schep dit daarna 
over de scholfilets. Maak met een staafmixer een mooie gladde 
oliesaus van de olijfolie en de peterselie. Breng op smaak met een 
snufje zout en druppel het om het gerecht heen.

Alternatieve bereiding
Pureer de vis.

BOERENKOOL MET WORST 
VLOEIBAAR 
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Het is tijd voor 
een nieuwe opzet: 

29 september 
Landelijke Ontmoetingsdag 
bij Van der Valk in Tiel
Ja, u leest het goed, dit jaar gaan we 
niet naar Vianen zoals de afgelopen 
jaren. Een lastige beslissing, maar 
ieder jaar verwelkomen wij meer 
deelnemers en dat is geweldig natuur-
lijk, maar de zalen in Vianen worden te 
krap en het is ook tijd voor iets nieuws. 
De Werkgroep LO heeft dit met het 
bestuur besproken en de keuze is 
gevallen op Tiel.

Bij Van der Valk in Tiel kunnen we 
gebruik maken van het Vitaal concept 
en dat is helemaal van deze tijd. Zij 
bieden diverse diensten aan zoals 
ontspanning, fitness en er is zelfs een 
zwembad in het hotel. Van dit concept 
willen wij graag gebruik gaan maken in 
de vorm van workshops. Hiervoor kunt 
u zich inschrijven. Het is geen verplich-
ting, kiest u voor lotgenotencontact, 
gewoon lekker bijkletsen, dan kan dat 
natuurlijk ook, niets moet. Maar 
hierover later meer, want we zijn nog 
niet zover. U begrijpt dat met deze 
vernieuwde aanpak nog veel werk 
gemoeid is, maar het is pas februari, 
dus we hebben nog voldoende tijd. In 
het meinummer kunnen we u zeker 
meer vertellen over het programma en 
de workshops. Natuurlijk kunt u alvast 
een kijkje nemen op de website van 
het hotel www.hoteltiel.nl om te zien 
wat er allemaal mogelijk is. 

Een aantal vertrouwde onderdelen blijft: 
• Gezellig samen van start met een 

kopje koffie of thee met wat lekkers. 
• Als vanouds zal Rob Burdorf, onze 

voorzitter, de dag openen. 
• U kunt weer rekenen op een 
 uitstekende lunch en hiervoor wordt 

voldoende tijd ingepland. Ook is er 
speciale aandacht voor dieet- en 
andere eetwensen.

• We sluiten de dag af met een 
gezamenlijke borrel. 

Lotgenotenweekend
Op 1 mei 2018 zijn wij alweer twee jaar 
één vereniging en zien daarbij dat ook 
in het land meer en meer wordt 
samengewerkt door gelaryngecto-
meerden en mensen met een andere 
vorm van hoofd-halskanker. Ook op 
de Landelijke Ontmoetingsdag in 
september 2017 waren nieuwe gasten 
die te maken kregen met verschillende 
vormen van kanker in het hoofd-hals-
gebied. Het lijkt daarom een goed 
moment om het Lotgenotenweekend, 
dat van origine een Klankbordactiviteit 
was, te combineren met de Landelijke 
Ontmoetingsdag. 

We gaan geen apart weekend meer 
organiseren in Hoenderloo, maar we 
bieden een lotgenotenprogramma aan 
voorafgaand aan de LO. Het idee is om 

op vrijdagmiddag de deelnemers aan 
het Lotgenotenweekend te ontvangen 
in Van der Valk Tiel en hier een 
middag- en avondprogramma aan te 
bieden. Na de overnachting in het hotel 
kunt u dan de volgende dag deelnemen 
aan de Landelijke Ontmoetingsdag, 
inclusief de workshops. We zijn druk 
bezig dit plan concreet uit te werken. 
In het volgende nummer van HOOFD-
HALS magazine kunnen we u meer 
vertellen over dit lotgenotenprogram-
ma en ook over hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden. 

Namens de Werkgroep LO, 
Trees Oudshoorn
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www.twitter.com/Sorgentebvwww.facebook.com/Sorgentebv

Adviseert uw diëtist of arts het gebruik van medische voeding, zoals drink- of sondevoeding? 
Dan kunt u hiervoor naar Sorgente worden doorverwezen. Sorgente biedt persoonlijke ondersteuning bij het 
gebruik van medische voeding en levert de benodigde producten en materialen zo snel mogelijk aan huis. 

WWW.SORGENTE.NL 030 – 634 62 68

Adviseert uw diëtist of arts het gebruik van medische voeding, zoals drink- of sondevoeding? 

‘Afhankelijk zijn van 
sondevoeding is niet 
het einde van de wereld’

- De heer Gerritsen - amandelkanker

Marga Volman

Opgelucht ademhalen
Veel gelaryngectomeerden krijgen 
vanuit het ziekenhuis het advies om 
hun stoma te druppelen met fysiologi-
sche zoutoplossing. Voor sommigen is 
dat druppelen vervelend omdat de 
hoestreflex sterk kan zijn. Sociaal 
gezien is het ook niet altijd fijn om 
te druppelen omdat het veel energie 
kost, je even weg bent van je gezel-
schap, en het ophoesten van slijm is 
niet prettig. Daarom is het niet vreemd 
dat sommigen niet of minder gaan 

druppelen. Toch is dit over het 
algemeen niet zo verstandig. 
Bij een gelaryngectomeerde wordt de 
ingeademde lucht niet meer bevochtigd 
door de neus. De droge lucht komt 
direct in de luchtpijp. Door een 
HME-filter te dragen zorgt u er voor 
een deel voor dat de ingeademde 
lucht bevochtigd wordt. Druppelen 
blijft daarnaast meestal belangrijk. Als 
u niet druppelt of sprayt is er kans op 
korstvorming. Het slijm droogt op en 
daar kunt u benauwd van worden met 
alle gevolgen van dien. Het algemene 
advies is: elke dag minimaal 2 x 
druppelen of sprayen. Gemiddeld 
druppelen de meeste mensen 3 tot 
6 x per dag. Als u veel hoestprikkels 
krijgt na het druppelen en weinig slijm 

ophoest kunt u minder druppelen, 
maar wel minimaal 2 x per dag. 
Sprayen met een sprayflesje is in 
dit geval ook prettiger. 

Het druppelen en sprayen is voor elke
stembandloze weer anders. Ieder 
ervaart zelf wat voor hem of haar het 
beste werkt en waar behoefte aan is. 
Maar sprayen of druppelen 2 x per 
dag is voor velen een goede oplossing.
Zo blijft de luchtweg mooi schoon en
kunt u opgelucht ademhalen.

Marga Volman werkte als verpleeg-
kundige op de afdeling KNO Oncologie 
in het UMCU en zet haar kennis nu in op 
het Infocentrum en in De 2e Stemwinkel

advertentie
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Actuele gegevens 
De gegevens op deze pagina’s zijn de actuele gegevens op het moment van sluiten van de kopijdatum voor het 

magazine. Alle leden die eerder naar een bijeenkomst gingen, krijgen - per e-mail of per brief - op tijd nader bericht, 

dus ook als bijvoorbeeld datum, tijdstip of locatie is gewijzigd. Bent u nog niet eerder naar een bijeenkomst 

in uw regio geweest, neem dan altijd eerst contact op met de contactpersoon of met het Infocentrum, 

info@pvhh.nl, 030 2321483

Groningen en Drenthe
Bijeenkomst: 17 februari, 17 maart, 7 april, 
20 mei (reisje), start 13.30 uur
Plaats: “MFC Ludinge”, Ludinge 4, 
9471 JD  Zuidlaren 
Contact: mw. A.M. Boxem-Veringa, 
06 31334976,
E-mail: : kringgroningen@pvhh.nl

Friesland
Bijeenkomst: 13 februari, 13 maart, 
start 11.30 uur
Plaats: Dorpshuis “Ien & Mien”, 
Bourren 13-A, 9084 BB  Goutum
8 mei, Buitendag in Surhuisterveen, 
start 10.00 uur
Contact: mw. G. Hoitema-de Kroon, 
0517 452605, 06 25214079
E-mail: kringfriesland@pvhh.nl

Deventer
Bijeenkomst: 3 maart, 29 mei, start 11.00 uur
Plaats: Café-restaurant “De Lindeboom”, 
Lindeboomseweg 1a, 7433 BH  Schalkhaar
Contact: mw. G.J. van der Zwan,  
0548 624646
E-mail: kringdeventer@pvhh.nl

Nijmegen
Bijeenkomst: 7 maart, 2 mei, start 14.00 uur
Plaats: Gemeenschapshuis “Vidi Reo”,  
Van Kesselplaats 2, 5371 AX  Ravenstein
Contact: P. Kitslaar, 073 6442217
E-mail: kringnijmegen@pvhh.nl 

Contact: mw. M. de Jonge: 024 3789498 
E-mail : marion.de.jonge@gmail.com

Midden Nederland
Bijeenkomst: 21 februari, 2 mei, 
start 10.30 uur
Plaats: “Weistaar, Rottegatsteeg 6, 
3953 MN  Maarsbergen
Contact: mw. W. Tolboom-Smits, 
06 4157 7570
E-mail: wtolboom1956@hotmail.nl 

Contact: W. van der Hulst, 0527 616294
E-mail: van.der.hulst@ziggo.nl

Noord-Holland Noord
Bijeenkomst: 5 april, start 10.30 uur 
Plaats: Restaurant “De Witte Valk”, 
Dorpsstraat 175, 1689 GB  Zwaag
Contact : mw. T. Groenland, 
072 5715660, 06 15158275
E-mail: tiny_groenland@live.nl

Amsterdam
Bijeenkomst: 26 februari, 30 april, 
start 13.00 uur
Plaats: Hotel NH Amsterdam Noord, 
Distelkade 21, 1031 XP  Amsterdam
Contact: J.M.C. van Leeuwen, 036 5351129
E-mail: jvanleeuwen1943@gmail.com

Den Haag
Bijeenkomst: 21 februari, 18 april, 16 mei, 
start 11.45 uur
Plaats: Zalencentrum “Koningshof”  
naast de Koningskerk, Bruijnings  
Ingenhoeslaan 4, 2273 KR  Voorburg  
(1ste etage, lift aanwezig)
Contact: mw. D van Oosten, 079 3623320
E-mail: kringdenhaag@pvhh.nl

Contactpersoon voor andere vormen  
van kanker dan strottenhoofdkanker
Contact: L. Andeweg, 06 46760959
E-mail: l.andeweg@versatel.nl, afspraak 
uitsluitend telefonisch of per e-mail

Rijnmond
Bijeenkomst: 1 maart, 5 april, 
3 mei, start 10.30 uur
Plaats: “De Levensbron”,  
Jan Luykenstraat 10, 2985 BV  Ridderkerk
Contact: A.G. Meertens, 0180 52 19 25
E-mail: kringrijnmond@pvhh.nl

West-Brabant en Zeeland
Bijeenkomst: 3 maart, 7 april, start 13.30 uur
Plaats: Vrijwilligerscentrum, 
“KansPlus” afdeling Bergen op Zoom,  
Bernadettestraat 4A, 
4615 EV  Bergen op Zoom 
Contact: F.H. Gelissen, 0114 314510
E-mail: kringwbz@pvhh.nl
Bijeenkomst: 6 maart, van 10.00- 12.00 uur
Plaats: Inloophuis “Het Getij”, 
Westersingel 7, 4611 HR  Bergen op Zoom
Contact: mw. E. Koper, 0164 615610
E-mail: elinekoper@gmail.com

Midden Brabant
Bijeenkomst: 28 maart, 15 mei (Actiedag), 
start 11.30 uur 
Plaats: Inloophuis “De Eik”, 
Aalsterweg 285 B, 5644 RE  Eindhoven
Contact: mw. J. van de Mortel 
040 2017983, 06 45439889
E-mail: 
jacquelinevandemortel@outlook.com
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Toen kwam de gedachte bij me op lid 
te worden van de patiëntenvereniging. 
Vooral om eens van gedachten te 
wisselen met lotgenoten. Ik hoop iets 
aan mijn lidmaatschap te hebben in 
de toekomst.

Met een vriendelijke groet,

Liesbeth Veldman

Hallo! Mijn naam is Liesbeth 
Veldman, ik ben 57 jaar en pas lid 
geworden van de patiëntenvereniging 
HOOFD-HALS. Ik ben getrouwd met 
Rinze en we wonen in Elim, een klein 
plaatsje in de buurt van Hoogeveen. 
Samen hebben we twee dochters, 
een zoon, een schoondochter en een 
kleindochter van zeven maanden.

Ik was werkzaam als verzorgende IG 
(Individuele Gezondheidszorg) op een 
geriatrische revalidatie-afdeling in 
een verpleeghuis. Sinds een jaar zit ik 
in de ziektewet. Vorig jaar februari 
ben ik geopereerd aan een kwaad-
aardige tumor in mijn rechter boven-
kaak, een plaveiselcelcarcinoom. 
Daarna volgden 33 bestralingen en 
4 chemokuren. Het was een heftige 
tijd en ik had al mijn energie nodig 
om te herstellen. Op het laatst ging 
ik steeds meer nadenken en had veel 
vragen. Heel vaak hebben de artsen 
geen antwoorden.

HOOFD-HALS magazine zag ik in het 
ziekenhuis liggen bij de kaakchirurg. 

DISTRICTEN

Limburg
Bijeenkomst: 13 ,maart, 10 april, 15 mei 
(Jubileumreisje), start 14.15 uur
Plaats: “Adelante”, Zandbergseweg 111  
6432 CC  Hoensbroek, Limburg
Contact: H. Söntjens, 045 5330555 
of 06 41183286
E-mail: henk.sontjens@ziggo.nl

Nieuwe leden

T.A. de Been, Wagenberg
Mw. J. Booy- Grootendorst, Dorst

Mw. G.W. Kamphuijs- Bakker, 
Heemstede

G.H. Mahieu, Purmerend
Mw. M.W. Harbers- Kersten, 

Eindhoven
De heer Meijer, Nij Beets

Mw. v.d. Blij, Groningen
D.C. Triep, Landsmeer

K. Vet, Breda
J. Vloeimans, Tilburg
F. Nomden, Veendam

F. Weijtens, Eindhoven
S. Zeric, Rotterdam

R. van Dort, Rotterdam

P. Kuijt, Koog a/d Zaan
P.W.A. Koole, Hellevoetsluis

J. Veenstra, Haren
H. Stempher, Deventer

G. Spijker, Nieuw Leusen
W. Snijder, Zwolle

G.M.H. Camps, Belveld
Mw. L. Veldman, Elim

www.pvhh.nl 
Informatie over Patiënten-
vereniging HOOFD-HALS 
(PVHH), over de voorlichting, 
het lotgenotencontact en  
de belangenbehartiging  
die we voor onze achterban 
organiseren, kijk op pvhh.nl

Liesbeth Veldman
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Meer informatie over kanker en gevolgen

Zwemmen is goed mogelijk voor gelaryngectomeerden met een goede voorbereiding en begeleiding 
door een ervaren HOOFD-HALS-larkelinstructeur. Veel gelaryngectomeerden die zich eraan waagden, 
ervaren het zwemmen als iets weldadigs. Wilt u het eens proberen, neem contact op met een van de 
zwemclubs van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Zwemmen Amersfoort
mw. M. Schogt, 
(0172) 57 14 27 of 
(06) 557 06 251 
dschogt@ziggo.nl

Data: elke derde zaterdag 
van de maand (m.u.v. juli 
en augustus), tijd 12-13 uur, 
in het Sportfondsenbad,
Bisschopsweg 175, 
3817 BT Amersfoort

Zwemmen Nijverdal
dhr. A. Stuut,
(0548) 62 46 46 
zwansenior@hotmail.com

Data: in principe iedere eerste 
en derde donderdag van de 
maand, tijd 14-15.30 uur, 
in zwembad “Het Ravijn”, 
Piet Heinweg 16, 
7441 GZ Nijverdal

Zwemmen Zeegse (Groningen)
dhr. H. Veringa, 
(0591) 62 63 31

Data: elke tweede en laatste 
zaterdag van de maand, 
tijd 11-13 uur.

DISTRICTEN
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Nestlé Health Science, Hoevestein 36G, 4903 SC Oosterhout 
Tel. : 020 569 95 88  •  www.NestleHealthScience.nl

Dieetvoeding voor medisch gebruik - Gebruiken onder medisch toezicht.
Dit document is uitsluitend voorbehouden aan de health care professional.

1 Leonard R, Pryor J, White C, McRay M, McKenzie S, Mehdizadeh OB, Belafsky PC. 
Nestlé HealthCare Nutrition 2011 data on file. Clinical Trial Report for the 09.18.CLI 
Study.

Maakt veilig en eenvoudig verdikken haalbaar
Resource® ThickenUp Clear is verkrijgbaar in: 900 g en 125 g 
blikken en portieverpakkingen van 1,2 g (verpakt per 24 stuks).

Resource® ThickenUp Clear is:     

Aangepaste consistentie
ALS OPLOSSING  
BIJ DYSFAGIE

amylase-resistent, 
veilig1 en dikt niet na

lost helder op

klontert niet

En makkelijk mee te nemen!

geur- en smaakloos

eenvoudig te doseren:  
1,2,3,… nectar, honing, pudding.  
Altijd de juiste consistentie

Resource TUC adv NED 210x270 1504.indd   1 2/04/15   15:59
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SAMPLE-AANVRAAG      
JA, ik wil graag gratis en zonder verplichtingen de filtercassette LARYVOX® EXTRA HME proberen. Stuur mij een sample van:
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Postcode  / Plaats   Telefoon
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LARYVOX® EXTRA HME
DE NIEUWE GENERATIE

JA, ik heb belangstelling voor een persoonlijk adviesgesprek zonder verdere verplichtingen. De firma MDS B.V. kan contact met 
mij opnemen.

Ik ga ermee akkoord dat de door mij ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens ten behoeve van reclame per 
post, e-mail of telefoon alsmede voor marktonderzoek door Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH opgeslagen, 
verwerkt en gebruikt mogen worden. De toestemmingsverklaring is vrijwillig en kan op elk moment schriftelijk worden 
herroepen per e-mail, via vertrieb@fahl.de of per post via Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, August-Horch-
Straße 4a, D-51149 Keulen. 

NORMAL MEDIUM HIGHFLOW

 

 050 - 569 0038
06 - 41336637  info@mdsbv.com@

Datum / handtekening

Ook in MEDIUM- 
variant verkrijgbaar

NIEUW

MDS B.V.

Antwoordummer 46
9750 VX Haren

Is een uitgebreid productas-
sortiment met innovatieve 
producten belangrijk voor u? 
Hecht u waarde aan verbetering 
en vernieuwing van bestaande 
oplossingen? Dan bent u bij ons 
aan het goede adres!

De LARYVOX® EXTRA HME is de 5e 
generatie filtercassettes binnen ons 
uitgebreide LARYVOX®-SYSTEEM. 

Door het speciale oppervlak is doel-
gericht sluiten van de tracheostoma 
eenvoudiger. Openingen aan de zijkant 
zorgen voor een ongehinderde en vrije 
ademhaling. 

Kies uit de varianten Normal, Medium en 
HighFlow en pas de ademweerstand aan 
uw eigen activiteiten en conditie aan. 

Vindt u een onopvallend ontwerp 
belangrijk? Vergelijk nu!

Anzeige_A4_LaryvxoExtra_012018_FINAL_NL.indd   1 30.01.2018   16:40:47


