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INFORMATIE    

 
 
Voorzitter/secretaris:    
J. van de Mortel (Jacqueline) 
 040-2017983/06-45439889 
Jacquelinevandemortel@outlook.com 
    

 
 
Penningmeester (interim):  

A.G.F.C. van Uden (Toon)  
Tevens coördinatie voorlichting en  
ondersteuning voor gelaryngectomeerden 
Bankrekening:  
NL74 RABO 0106 3394 35 
t.n.v. district Midden-Brabant 
 0413-474261/06-28141051 toonvuden@live.nl 

 
 
 
Bestuurslid:  
J.M.H. van Uden-Kanters (Joke)  
Contactpersoon Voice-over en kringwebsite  
 0413-474261/06-28141051 

jvu1949@gmail.com 

 
 
Redactie Voice-over:     
 
John van de Mortel (beeld)  
Joke van Uden (tekst en samenstelling) 

 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+fototoestel&id=D1C3418ACD6BF30689BE00010116A5C8029E9EBE&FORM=IQFRBA
mailto:Jacquelinevandemortel@outlook.com
mailto:toonvuden@live.nl
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Voorlichters aan beroepsgroepen en op beurzen 
 
Rob van Meurs 
Theo van Cranenbroek 
Madelon Spiegel 
Karel van der Straaten     
 

Voorlichters en huisbezoeken: 
 
Hans van Lierop  
Toon en Joke van Uden   
 

Voorlichters in het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg: 
 
Karel van der Straaten 
 
Aspiranten:  Wim de Haan 
  Wim van Dooren   
 
Logopedisten:    
 
Mevr. W.J. de Vries 
 040-2126561 (Eindhoven) 
Mevr. J. Sijmens  www.sijmenslogopedie.nl  
  0492-550850 (Helmond) 
 

LEVERING HULPMIDDELEN 

 

De 2e Stemwinkel levert een breed pakket aan hulpmiddelen voor mensen 
met een tracheostoma. De producten komen van verschillende leveranciers.  

Door te bestellen bij de 2e Stemwinkel steunt u de patiëntenvereniging 

HOOFD-HALS, omdat de opbrengsten gebruikt worden om 
lotgenotencontact en activiteiten te organiseren voor onze leden en hun 
naasten.  

U kunt uw hulpmiddelen bestellen via de website: www.de2estemwinkel.nl. 
Bestelt u liever niet via de webwinkel of heeft u hulp nodig? U kunt de 2e 
Stemwinkel bellen: 030-2321483 of mailen: info@de2estemwinkel.nl. 

 

http://www.pvhh.nl/
http://www.pvhh.nl/
http://www.de2estemwinkel.nl/
mailto:info@de2estemwinkel.nl
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WOORD VAN DE VOORZITTER                         
 
Beste mensen, 
 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een 
nieuwjaarsreceptie/jaarvergadering. Er was een 
grote opkomst en veel gezelligheid. Voor de 
onderwerpen in de jaarvergadering was veel 
belangstelling en er werd positief op gereageerd. 
 
Ik hoop dat jullie geen hinder hebben ondervonden 
van de extreme kou die er geweest is. Bij onze 
vereniging zijn er nogal wat mensen erg 
kwetsbaar, zeker in de winter, dus hopen we maar 
op een warmer voorjaar. 
 
 

Een van onze leden Huub Westerburger heeft in 
februari een erg heftige situatie meegemaakt. 
Zijn vrouw Marleen heeft me dat via e-mail 
laten weten en me gevraagd dat verhaal met 
jullie te delen. In deze Voice-over staat de mail 
weergegeven. Ondertussen is Huub weer 
helemaal de oude en we hopen hem en Marleen 
weer vaak te zien op onze bijeenkomsten. 
 
 
Tot slot hoopt het bestuur dat we samen een 
goed jaar hebben met gezellige en leuke 
bijeenkomsten, en dat het goede contact wat 
jullie met elkaar hebben ons allemaal helpt. 
 
 
 
 

 
Jacqueline van de Mortel,  
voorzitter  
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INFORMATIE VOOR GELARYNGECTOMEERDEN EN LEDEN MET EEN 
ANDERE VORM VAN HOOFD-HALSKANKER 

 
Als u na de operatie vragen hebt of in een latere fase steun en/of informatie 
en begeleiding nodig hebt, dan kunnen gelaryngectomeerden altijd contact 
opnemen met de patiënten- begeleider van district Midden-Brabant, Toon 
van Uden,  0413-474261/06-28141051, toonvuden@live.nl. Dit geldt 
evenzeer voor uw partner.  
 
Mensen met een andere vorm van hoofd-halskanker kunnen na de operatie 
of in een latere fase voor informatie, begeleiding en ondersteuning terecht 
bij Hans van Lierop,  06-22920047, h.van.lierop@ergon.nu. In verband 
met de ziekte van Hans, zullen Toon en Joke van Uden voorlopig contact 
opnemen met nieuwe leden. 
 
Tijdens de districtsbijeenkomsten zijn Hans en Toon aanwezig en kunt u, 
evt. afgezonderd,  in gesprek met een van hen. Beiden gebruiken hun 
ervaringsdeskundigheid om, indien nodig, u goed te informeren en u op weg 
te helpen.  
 
Voor alle andere algemene informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van ons district, tot nader bericht is dit: 
Jacqueline van de Mortel,  
 040-2017983 / 06-45439889. Jacquelinevandemortel@outlook.com 
 

JAARVERGADERING/NIEUWJAARSRECEPTIE 16 JANUARI 201803 is  

Herberg de Brabantse Kluis ligt aan de rand van een prachtig landschap, 
maar de gastvrije herberg ligt ook in de schaduw van het statige 
Missieklooster Heilig Bloed; een levendige thuisbasis voor vele zusters. Door 
deze mooie locatie aan de rand van de Peel herbergt de Brabantse kluis 
hemel en aarde. Niet alleen door de aanwezigheid van het naastgelegen 
klooster en de bijbehorende boerderij, maar ook door het restaurant. Een 
goede reden om hier inspiratie op te doen en een mooie gezamenlijke 
middag te beleven.  

mailto:toonvuden@live.nl
mailto:h.van.lierop@ergon.nu
mailto:Jacquelinevandemortel@outlook.com
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Op 16 januari jl. waren om twee uur ruim veertig leden en partners 
aanwezig om de algemene jaarvergadering bij te wonen en aangrenzend het 
glas te heffen met elkaar op een goed en zo gezond mogelijk 2018 tijdens 
de  gezellige nieuwjaarsreceptie. 

Toen iedereen voorzien was van koffie met cake, opende de voorzitter 
Jacqueline van de Mortel de jaarvergadering.  

1 Zij wenste iedereen van harte welkom en gaf een overzicht van de 
gebeurtenissen die het afgelopen jaar gespeeld hebben en daarna gaf zij 
een blik vooruit het nieuwe jaar in.  
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2 Hierna was de 
kascontrolecommissie aan de 
beurt. De heren Detz en Willems 
hadden de financiële zaken 
gecontroleerd en in orde 
bevonden. In een verklaring gaf 
de heer Detz aan dat zij 
gecontroleerd hadden volgens de 
geldende procedure en dat de 
financiën in orde waren.  

De kascontrolecommissie stelde 
voor om de penningmeester, Toon 
van Uden, decharge te verlenen 
voor zijn werkzaamheden. De 
vergadering ging hiermee 
akkoord. De voorzitter dankte de 
kascontrolecommissie en 
penningmeester voor het werk 
voor het district. 
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3 De voorzitter gaf aan dat er 
vanuit de verenigingsraad nog 
nieuws was:  

• in het HOOFD-HALS 
magazine zal één keer per 
jaar een overzicht staan 
van alle overleden leden. 
Na een jaar vindt er een 
evaluatie plaats;  
 

• de redactie van het 
HOOFD-HALS magazine 
heeft versterking nodig  
en vraagt of er interesse is 
vanuit de districten, graag 
melden bij de voorzitter 
als je belangstelling hebt;  
 

• er zitten bezuinigingen aan 
te komen voor de 
vereniging. Voorlopig 
kunnen die nog 
opgevangen worden door de 2e Stemwinkel, maar op termijn zullen 
de districten de bezuinigingen toch gaan voelen. De voorzitter gaf 
nogmaals aan dat het extra belangrijk zal worden dat de leden hun 
bestellingen doen bij de 2e Stemwinkel, een deel van de winst wordt 
gebruikt voor ledencontact en vloeit zo weer terug naar de leden.  
 

• de ledencontributie blijft gelijk.  

4 Er waren geen (schriftelijke) vragen voor de voorzitter om te 
beantwoorden. 
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5 Hierna sloot de voorzitter de jaarvergadering en wenste allen nog een 
fijne middag. 

Toen werd het tijd om, onder het genot van een drankje en hapje, een toost 
uit te brengen  op het nieuwe jaar. Een geslaagde en gezellige middag, 
waarbij veel aandacht en tijd was voor elkaar. 
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MUTATIES 
 
Het is het bestuur er veel aan gelegen om op de hoogte te blijven van 
belangrijke gebeurtenissen.  
Neem s.v.p. bij overlijden, verhuizing of wijziging lidmaatschap 
contact op met de voorzitter Jacqueline van de Mortel. 
 

WEBSITE EN E-MAIL 
 
De website van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS: www.pvhh.nl.  
Ook over het district Midden-Brabant is informatie te vinden op de website, 
klik dan door naar Lotgenoten, Districten, Midden-Brabant. 
 
NIEUWE LEDEN 

Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom binnen ons 
district:  
 
Dhr. J. Vloeimans  Tilburg 
Dhr. F. Weijtens  Eindhoven 
Dhr. K. Peijen   Tilburg 
Mevr. W. van den Burg  Waalre 
Dhr. A. Respen   Eindhoven 
Mevr. M. Thijssen  Eindhoven 
 
Wij hopen hen op een van onze bijeenkomsten te ontmoeten. 
 
OVERLEDEN      
 
Met leedwezen melden wij het overlijden van: 
 
 

Dhr. A. van Oort Volkel 
Dhr. W. Emmers Tilburg 
 

 
Hiermee betuigen wij de familie en nabestaanden onze oprechte deelneming 
en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun 
dierbaren.  
 



 

 

11 

 

 

WORD LID OF DONATEUR  

 

Waarom u lid of donateur van de vereniging  
HOOFD-HALS zou moeten worden? 
 
Daar zijn belangrijke redenen voor. 
 
Omdat Patiëntenvereniging HOOFD-HALS op 
verschillende manieren lotgenotencontact 
organiseert, zodat u kunt kiezen wat het best bij u 
past. 
 
Omdat zij uw belangen behartigen, door op 
verschillende niveaus aandacht te vragen voor het 
perspectief van onze leden. 
 
Omdat de voorlichters nieuwe patiënten bezoeken die een laryngectomie 
moeten ondergaan, met informatiemateriaal dat ze voor iedereen 
beschikbaar stellen. 
 
Omdat ze iedereen die geraakt wordt door hoofd-halskanker steun en 
informatie bieden. 
 
Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoekstenen 
van het werk van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS.   
 
Wilt u als patiënt eerst nader kennismaken met de vereniging HOOFD-HALS 
voor u beslist of u lid wilt worden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid  

het HOOFD-HALS magazine een jaar lang gratis te ontvangen.                

(van de website www.pvhh.nl) 

 

 
Contact: Postadres: Postbus 13, 3500 AA, UTRECHT        
Infocentrum: (030) 232 14 83                                         
Mailadres: info@pvhh.nl   
 

 

 

http://www.pvhh.nl/
mailto:info@pvhh.nl
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INGEKOMEN POST 

We hebben een mail ontvangen van ons lid 

Huub Westenburger en zijn vrouw Marleen, 

waarin zij beschrijven wordt wat hen 

overkomen is. Ze willen dit graag met de 

leden van district Midden-Brabant delen. 

Afgelopen tijd hebben Huub en ik een 
situatie meegemaakt gerelateerd aan de 
tracheostoma, waarbij ik het idee had dat 
het misschien slim is om deze te delen met 
andere lotgenoten. 

Normaal als Huub verkouden is, heeft hij vaak last van geïrriteerde huid en 
laat hij de pleister er een tijdje af, ook ‘s nachts. Hij kan altijd heel goed het 
slijm ophoesten, maar het  "onbeschermd" laten van het stoma stond mij 
nooit niet zo aan. 

In de week van 22 januari was Huub ook verkouden, maar deze keer was 
het anders .... hij gaf aan steeds benauwder te worden, tot het na een dag 
of 3 van toenemende benauwdheid niet meer vol te houden was. We zijn 
woensdagacht op de dokterspost beland en na enkele onderzoeken 
doorgestuurd naar de SEH in het ziekenhuis in Tilburg. Zijn zuurstofgehalte 
was aan de lage kant, dus dat werd rechtstreeks in zijn stoma toegediend. 
Hij werd opgenomen op de longafdeling. Donderdag namen zijn klachten 
alleen maar toe, en hij kreeg Prednison en luchtwegverwijdende medicatie, 
omdat gedacht werd aan een hoge luchtweginfectie. Onze kinderen en ik 
spraken onze ongerustheid uit, omdat de klachten van Huub eerder erger 
werden, en we geconfronteerd werden met erg weinig knowhow op het 

gebied van tracheostoma ... wij moesten van de SEH tot 
alle verpleegkundigen uitleg geven over zijn handicap. 
Vrijdagochtend belde ik al vroeg om te informeren hoe hij 
geslapen had, en ik werd gerustgesteld dat hij rustig 
geslapen had. Ik ben naar mijn werk gegaan, alwaar ik om 
9.30 uur het telefoontje kreeg wat we ons nog lang zullen 
blijven herinneren .... "Het gaat slecht met uw man, we 
hebben hem niet aanspreekbaar aangetroffen, de longarts 
is op de Intensive Care met hem bezig, kunt U meteen naar 
de i.c. komen en de familie waarschuwen" .....  
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Onze oudste dochter woont in Ede, die had het voorgevoel daags tevoren al 
gehad ... ze moest nog ruim een uur rijden niet wetend wat ze aan zou 
treffen .... Intussen zaten wij in spanning op de i.c. te wachten en er gaan 
allerlei gedachten door je hoofd die bij velen van onze lotgenoten bekend 
zullen zijn..... 

Na een tijdje kregen we een gesprek met de longarts die ons vertelde wat 
er gebeurd was. Huub heeft zonder bescherming gelopen, waardoor het 
slijm erg ingedroogd en hard geworden is, daarbij kwam de zuurstof die het 
nog meer indroogde, en zijn luchtwegen waren daardoor geblokkeerd, 
waarbij hij zijn CO² niet meer kwijtraakte en daardoor in coma raakte. De 
arts heeft door snel ingrijpen d.m.v. een bronchoscopie met "grijpertjes" al 
het slijm weg kunnen nemen waardoor hij Huubs leven gered heeft. 

In principe zou Huub met een mobiele Intensive Care vervoerd  zijn naar 
het Radboud in Nijmegen omdat daar meer expertise is op dit gebied, maar 
door een computerstoring konden ze daar geen patiënten opnemen. 

Huub bleef een paar dagen op de Intensive Care. Maandag daarna nam de 
benauwdheid weer toe, en is er beter naar zijn signalen geluisterd .... 
dinsdag heeft de longarts met dezelfde ingreep  een obstructie van 
ontstekingsweefsel, slijm en bloed weggehaald die weer het grootste 
gedeelte van zijn luchtweg blokkeerde. Daarna ging het gelukkig weer 
bergopwaarts.  

Ondanks dat dit gebeuren op ons allemaal veel 
impact heeft gehad zijn we dolblij dat hij zijn 75-
ste verjaardag heeft mogen vieren. Zijn conditie 
bouwt weer op, maar we zijn zeker geschrokken 
dat doordat Huub een paar dagen zijn stoma niet 
beschermd heeft dit heeft kunnen gebeuren. Al 
18 jaar gaat het goed, en deze keer ... gewoon 
pech natuurlijk, maar we hopen dat als we deze 
info kunnen delen met andere lotgenoten, 
signalen op tijd herkend kunnen worden en we 
ingrijpende situaties kunnen voorkomen. 

Wij wensen Huub en Marleen alle goeds voor de 

toekomst. 
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AGENDA 2018 (onder voorbehoud)  
 
Woensdag 28 maart  Districtsbijeenkomst in “de Eik” Eindhoven 
Dinsdag 15 mei  Actiedag in Diessen 
Woensdag 20 juni  Districtsbijeenkomst in “de Eik” Eindhoven 
Dinsdag 14 augustus  Buitendag 
Zaterdag 29 september Landelijke Ontmoetingsdag 
Woensdag 24 oktober  Districtsbijeenkomst in “de Eik” Eindhoven 
Zaterdag 15 december  Kerstviering 
 
 
INLOOPHUIS “DE EIK” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven.  
 
Adres: Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285b, 5644 RE  
Eindhoven 040-2939142 
Raadpleeg ook eens de website:www.inloophuis-de-eik.nl  
(coördinatie: mevr. Jeanette Vermeulen) 
 
Parkeren bij Paviljoen “de Eik” 
 
Als de gereserveerde plaatsen bij het Inloophuis de Eik allen bezet zijn kunt 
u de auto parkeren op de grote parkeerplaats achter het hoofdgebouw bij  
het zwembad. Er is een directe doorloop naar het paviljoen De Eik. U hoeft 
dus niet helemaal om te lopen!  
 

http://www.inloophuis-de-eik.nl/
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VAN DE REDACTIE 
 
Zoals u wellicht wel weet worden er tijdens onze bijeenkomsten foto’s 
gemaakt door onze huisfotograaf John van de Mortel. Deze foto’s kunnen 
gebruikt worden voor publicatie in de Voice-over of op onze website. Het is 
eerder tijdens een kringbijeenkomst al eens  onderwerp van gesprek 
geweest en we herhalen het hier nogmaals: als u niet wilt dat er foto’s van 
u gepubliceerd worden, geef het dan even door aan de redactie, dan houden 
we daar rekening mee. 
 
Hebt u zelf een stukje en/of foto voor publicatie in de Voice-over, wilt u 
anderen mee laten genieten van uw reis of feest, stuur uw bijdrage dan op 
naar de redactie. Veel lees- en kijkplezier! 
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