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een jaar om
nooit te vergeten!
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REDACTIONEEL
VOORWOORD:
2020 zal in ons geheugen blijven als een opmerkelijk jaar, waarin we ons
moesten aanpassen aan ongekende en steeds aangepaste regels, tegen
een onzichtbare vijand Covid-19.
De coronamaatregelen hadden een grote impact op onze activiteiten.
Samenkomen met vrienden en familie werd beperkt, om nog maar niet te
spreken van bijwonen van voordrachten of symposia.
CMP heeft het symposium moeten verdagen naar het volgend jaar, ook
onze werking in het bestuur werd zo goed als stilgelegd. We hadden al
enkele digitale zoom vergaderingen zodat we toch nog even een paar punten konden bespreken en elkaar zien.
Voor de lotgenoten is het ook niet zo vanzelfsprekend om nieuwe informatie
te bekomen.
Onze redactie heeft daarom een link gelegd naar een film van een symposium over Car-T cells en dit vertaald in 2 delen, waarvan het eerste deel in
deze uitgave verschijnt en het tweede deel in onze volgende NieuwsFlash
van januari 2021 .
LVV, de Vlaamse lymfeklier vereniging heeft onlangs een geslaagde webinar
geplaatst. Zij behandelden het thema van de nazorg, waarvan wij in deze
editie de teksten publiceren.
Het thema is in deze dagen goed gekozen, want als je ineens niet meer
naar het ziekenhuis of je behandeling moet, dreigt wel zoiets als het zwarte
gat. Vooral nu, we ook nog moeten op onze hoede zijn voor die onzichtbare
vijand en dus in principe best zo weinig mogelijk contacten onderhouden.
Dit boekje is de laatste editie van 2020, we sluiten het opmerkelijke jaar af
en zien vol goede moed uit naar het vaccinjaar 2021.
De Redactie
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ACTIVITEITEN KALENDER 
Door de Covid-19 vervalt de infosessie over erfrecht op
16 november 2020 en wordt vervangen door een gezellige babbel, met de leden tijdens een zoom vergadering.
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GEZOCHT: MEDEWERKERS
U kent ze allemaal, de vrijwilligers van CMP-Vlaanderen. Wim, Chris, Jeannot, Raoul, Etienne, Nicky,
Mia, Sonja, Roger, Jan, Marijke, Anne en Willy. Hun
contactgegevens staan achteraan in elke Nieuwsflash.
Op een paar uitzonderingen na zijn al deze vrijwilligers lotgenoten zoals u.
Patiënten met goede en slechte dagen, behandelingen in het verschiet, of
aan de gang of net voorbij. En een tijdelijke onderbreking van hun activiteiten
is dan ook niet onbestaanbaar. Om de continuïteit van onze bloeiende
patiëntenvereniging in stand te houden doen wij graag maar met aandrang beroep op uw medewerking.
Neem contact met één van de bestuursleden (zie achteraan in de Nieuwsflash) of via info@cmp vlaanderen.be.
Samen kunnen we dan overleggen welke taak u kunt opnemen. Enkele uren
per week vrijmaken volstaat om CMP daadwerkelijk te steunen. Alvast heel
veel dank voor uw positieve reactie.

Wij informeren graag belangstellenden, sympathisanten, vrienden, over
onze activiteiten. Geef uw adres op per mail, per telefoon, per post aan
Wim Koolen. U krijgt ons kwartaalschrift CMPNieuwsflash en alle uitnodigingen gratis toegestuurd.
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AFSCHEID
AFSCHEID VAN ONZE BESTE VRIEND EN VRIJWILLIG
MEDEWERKER VAN WEST-VLAANDEREN:
Luc Marivoet

Eind april, in volle corona strijd, bereikt ons een sms berichtje van Luc dat hij
plots ernstig ziek is geworden, hevige pijn in de schouder die ook niet weggaat
met de voorgeschreven medicatie en hem ernstig hindert tijdens zijn fietsritjes
die hij samen met Rina bijna dagelijks onderneemt en dit sedert het begin van
de uitbraak van de pandemie.
Hierdoor ziet hij zich genoodzaakt om zijn medewerking met CMP West-Vlaanderen stop te zetten. Grote consternatie alom bij Marijke, Raoul, Lucien en mij.
Hoe is dat nu mogelijk? Vooral omdat Luc de enige onder de vrijwillige medewerkers bij CMP Vlaanderen is en tenslotte zelf geen lotgenoot is ,maar wel al
jaren de zorg op zich heeft genomen voor zijn toenmalige partner Lutje (M.M.)
die hij bij haar ziekte steeds heeft ondersteund en maanden dagelijks aan haar
bed doorbracht in het AZ St-Jan na een derde stamceltransplantatie.
Mede hierdoor was hij de drijfveer voor de heropstart van het CMP in WestVlaanderen. Aangestoken door zijn enthousiasme heb ik mij destijds ook bereid
verklaard om hem te steunen om opnieuw in West-Vlaanderen lotgenoten contactdagen op te starten.
Als er iemand was die zonder er veel bij na te denken, zijn schouders onder een
project kon zetten en het dan ook tot een goed einde bracht, dan was Luc het.
6

5 mei; Luc ging op consult voor uitslag na bloedafname en kreeg het onheilspellende verdict; longkanker en reeds uitgezaaid in een ver stadium.
7 mei; er wordt opgestart met chemo & immunotherapie in St Lucas Brugge.
Wij duimen allemaal opdat de behandeling zou mogen aanslaan en hem toch
nog wat jaren respijt zou mogen geven, vooral nu er in Luc zijn leven sedert
enkele jaren een nieuwe liefde is gekomen en hij volop toekomstplannen aan
het smeden is.
27 mei; laat hij weten geen behandeling te krijgen die dag omdat hij ’s anderendaags gaat trouwen! Wij krijgen wat meer hoop in een goede afloop, sturen
felicitaties en een kaartje aan het nieuwe echtpaar.
6 juni; Luc laat weten dat ze een paar dagen geleden een pijnpomp hebben
geplaatst en hij het nu terug wat comfortabeler heeft qua pijn! Oei, dit klinkt
niet zo goed.
20 juni; Luc slaagt er zelf niet meer in om mijn sms berichten nog te beantwoorden, het gaat heel snel bergaf met hem, krijg ik nu te horen van Rina, zijn
echtgenote.
28 juni; door de hoge dosis morfine is Luc soms wat verward maar blijft hopen
op beterschap.
3 juli; Luc staakt zijn pijnlijke strijd…
Thans zullen wij het moeten stellen zonder zijn vele adviezen en ideeën.
Luc was een onvervangbare kracht binnen onze vrijwilligersgroep, hij wist mij
steeds te motiveren om telkens aan de opstart van een nieuwe lotgenoten contactdag te beginnen, hij bezocht het grootste deel van de ziekenhuizen in WestVlaanderen met flyers en affiches en nam contact met mogelijke gastsprekers
om ze te overhalen om op onze ontmoetingsdagen te komen spreken.
Ik stond soms versteld van zijn begeestering en inzet. Hij was de meest empathische en inspirerende man die ik ooit leerde kennen, iemand die anderen wist
aan te steken met zijn positieve energie en had de gave om onbevooroordeeld
naar iedereen te luisteren.
Luc, wij hadden het geluk jou als drijfveer en vriend te hebben bij CMP
Vlaanderen.
Lieve vriend, wij allen zullen jou heel hard missen;
Vooral jouw CMP vrienden (regio O & West-Vlaanderen); Nicky, Marijke, Raoul
en Lucien
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SAMEN TEGEN CORONA
Lotgenoten worden samen sterker, ook in corona
tijden.
De zomervakantie loopt stilaan op haar einde. Het is alsof we nog een cadeautje krijgen door ons te laten genieten van deze mooie nazomer. De
bloemen en planten blijven nog even en laten ons nog genieten van hun
schoonheid.
Je zou bijna vergeten dat Covid-19 nog een realiteit is, ondanks alle berichtgeving.
We vragen ons meer en meer af wat er nu juist is en wat verdraaide of vervormde informatie is. Die veelheid aan informatie maakt het ons niet gemakkelijk, de kranten, de Tv’s, de virologen van de overheid, de virologen van de
universiteiten, de werkgroepen van de overheid, Celeval, Sciensano. Sommige maatregelen zijn gericht naar alle burgers, sommige naar bijzondere
groepen. Soms helpt de lokale overheid door duidelijke lokale maatregelen
af te kondigen, maar zien we nog het bos door de bomen?
En waarom? Wat moeten we begrijpen en waarom?
In deze doolhof vergeten we soms dat dit alles bedoeld is om onszelf, als
mens, als burger, te beschermen en gezond te blijven.
Met al deze informatie is het alsof ons gezond verstand, ons eigen beoordelingsvermogen, onze persoonlijke situatie er niet meer toe doet, of niet
meer functioneert. NIETS IS MINDER WAAR!
We blijven als mens met onze eigen bijzondere situatie. Het is zo belangrijk
gegrond te blijven en ons zelfvertrouwen in te zetten om positief en zo goed
mogelijk in het leven te staan. Hoe belangrijk is het om verbonden te blijven
met mekaar in deze tijden. Het doet zoveel deugd om je niet alleen te weten en af en toe een luisterend en begrijpend oor te hebben.
In deze tijden, waarin je je maar beperkt kan verplaatsen, dreigt onze wereld
al snel te verkleinen tot onze huiskamer en naaste gezinsgenoten en familie.
Daarom is het zo belangrijk ook met ruimere contacten en lotgenoten actief
te blijven.
Lotgenotencontact heeft zijn meerwaarde zeker bewezen.
Een zo ruim mogelijke groep van mensen die eenzelfde probleem hebben, in
8

groepen bij elkaar komen om op een veilige en gelijkwaardige basis bij elkaar
herkenning te vinden, elkaar te steunen en met elkaar aan het gezamenlijke
probleem te werken helpt zeker. Doorheen die contacten leer je onder andere woorden te vinden voor ervaringen die je voorheen wel voelde, maar
niet in woorden uit kon drukken. Mede hierdoor hebben deze contacten en
bijeenkomsten naast de normale behandeling een toegevoegde waarde in
het herstelproces. Veel mensen geven de voorkeur aan face tot face contacten, anderen zien meer in telefonische contacten. Sommige groepen maken
meer gebruik van internet. Dit is allemaal persoonlijke keuze.
Voor welke vorm je ook kiest, hangt helemaal af van jouw eigen voorkeur.
Het is een oproep en een uitdaging om als lotgenoten mekaar te stimuleren
in creativiteit en waarom niet, eens nieuwe zaken zoals beeldbellen, chatten, enz.
Indien we mekaar niet kunnen ontmoeten kunnen we een woordje pennen,
en ja, waarom ook niet opnieuw een briefje? Waar is de tijd van de radioprogramma’s zoals ‘vragen staat vrij’ met geschreven verzoekjes op een
briefkaart? Ook postkaartjes zijn een leuk contactmomentje.
Hoe uitgebreider ons lotgenoten netwerk, hoe meer leden, hoe meer we
mekaar kunnen ondersteunen en hoe sterker en beter we ook naar de zorgverleners onze vragen om bijstand kunnen formuleren.
Deze Covid-periode is een uitstekende aanleiding om de contacten op nieuwe manieren te versterken en te verwerken.
Bij deze wil ik meteen iedereen aanmoedigen om je postkaartje te bezorgen
aan…, je mailtje te sturen naar …. een belletje te geven op nummer….en
een nieuwe golf van contacten te starten.
Ik wens jullie allen veel genot in verbondenheid van de mooie komende
herfstdagen.
Anne-Mie Foucart

“Een probleem komt nooit alleen …”
Joris Tas is al ruim 14 jaar met pensioen, maar hij blijft actief als consultant voor alles wat (zee)schepen betreft. 10 jaar gevaren, vandaar de ingebakken noodzaak om altijd onmiddellijk te beslissen. In de scheepsbouw
begonnen na de geboorte van zijn dochters (tweeling). Na de sluiting van
de scheepswerven maritiem gebonden elektronica gaan doen. Na zijn op9

ruststelling terug in de scheepsbouw gerold met vooral in het buitenland
opdrachten. Zijn vrije tijd gaat volledig op in de CVS-contactgroep vzw
waarvan hij ondervoorzitter is.
Joris Tas is voor corona een zogenaamde risicopatiënt. Onzekerheid loopt
als een rode draad door het stukje van zijn dagboek dat we mogen meelezen. Onzekerheid kan het gevoel van afhankelijkheid en dus van disempowerment verhogen.

16 maart: ik word wakker met een kanjer van een abces. Wat nu? Corona heeft
blijkbaar ook serieus ons land ingepalmd. Kan ik nog terecht bij mijn tandarts? In
principe niet maar zij kent mij en ik mag toch komen. Een gebarsten wijsheidstand is de oorzaak en die moet er uit. Maar eerst antibiotica nemen. Een eerste
probleem: de tandarts kent mijn medisch dossier niet en schrijft mij dat dus
voor. Eigenlijk zou ik moeten weten dat dit niet goed is voor mij – Crohn patiënt
– maar ik ben allang blij geholpen te worden.
19 maart: de tand is getrokken. Maar ik heb diarree zoals ik kon voorzien. Het
zal na een paar dagen wel beteren.
6 april: het betert niet. Een tweede probleem: “mijn”, sinds meer dan 30 jaar,
internist is met pensioen. Ik heb telefonisch contact met zijn vervanger die mij
een voorschrijft mailt. Als het na 10 dagen niet beter is moet ik hem terug contacteren.
29 april: het was (verleden tijd) beter. Dus ik moet terug de internist telefoneren. Maar met die Corona en vermits ik zowel qua leeftijd als Crohn een
risicopatiënt ben? En met wat angst ook eerlijk gezegd om in een kliniek op
consultatie te (moeten) gaan. Het derde probleem is eigenlijk dubbel: enerzijds
is het duidelijk dat politici andere ideeën hebben over sommige maatregelen
dan de wetenschappers. Bovendien zijn er veel te veel politici mee bezig, vooral
aan Vlaamse kant zijn er enkele die zich absoluut willen profileren. Anderzijds
lopen er veel mensen op straat die denken onkwetsbaar te zijn en vooral geen
rekening houden met hun medeburgers. “Over het algemeen zijn de Belgen gedisciplineerd” zegt men. Kletskoek, enkel wanneer men in hun zakken zit – met
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boetes bijvoorbeeld – houden ze zich aan de regels. Behalve dan de ouderen die
nu in angst leven. Ik weet dus niet goed wat doen. Volgend probleem: voor de
eerste keer in mijn leven voel ik onzekerheid.
Te lang gewacht met op consultatie te gaan…
13 mei: net voor mijn verjaardag. Mijn conditie is slecht al blijf ik wel bezig en
beweeg ik voldoende (denk ik toch). Ik moet nu echt wel een beslissing nemen.
Dus eerst een bloedafname en dan een afspraak maken. Dat kan verrassend
snel al moet ik de verpleegster ervan overtuigen dat het dringend is. Bij mijn vorige internist zou dat geen probleem geweest zijn. Met hem kon ik goed praten,
als gelijke. Die wist wel dat “dringend” bij mij geen ijdel woord is.
20 mei: met deze internist kan ik meteen ook goed overweg. Hij heeft mijn
dossier blijkbaar goed bekeken. Maar nu de uitslagen van de bloedanalyse …
nog een probleem: ONMIDDELLIJK opname. Te lang gewacht met op consultatie te gaan. Het is iets over één uur en ik moet eerst een Coronatest
ondergaan. Nee, echt niet leuk dat gepeuter in je keel via de neus. Net voor tien
uur ’s avonds: ik zou rond zes uur het verdict gekregen hebben maar nu pas hoor
ik dat de test negatief is. Ik mag morgenvroeg opgenomen worden.
21 mei: ik krijg onmiddellijk een halve liter bloed en veel water. Ik heb ernstige
bloedarmoede en mijn nieren zijn gedeeltelijk uitgedroogd …. Het werd in de
media nog vermeld: geen onderzoeken uitstellen. Waarom heb ik verd… niet
geluisterd, angst is geen goede raadgever!
30 mei: ik mag naar huis, opgelapt en vooral een les rijker (men is nooit te oud
om te leren).
Joris Tas

Stichting tegen kanker trekt aan de alarmbel. Stel
bezoek aan dokter niet uit: bij kanker telt elke dag!
Stichting tegen Kanker slaat alarm. Na de toename van het aantal Covid-19 gevallen in de afgelopen weken, annuleren mensen opnieuw hun meStichting
dische afspraken en stellen ze hun behandeling
tegen Kanker
uit. Minder diagnoses betekent niet dat er minSamen voor het leven
der kankergevallen zijn, maar wel dat patiënten
de diagnose en behandeling in een later stadium krijgen. Hierdoor bestaat
het risico dat er wordt overgegaan tot agressievere behandelingen, om
nog maar te zwijgen over de minder gunstige prognoses.
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We constateren een verdere daling
van het aantal doktersbezoeken ondanks waarschuwingen over de gevolgen van uitstel van diagnosestelling of behandeling.
Op de persconferentie van het crisiscentrum op 31 juli werd opgeroepen
om een doktersbezoek zeker níet uit
te stellen wanneer je ziektesymptomen vertoont of in behandeling bent. Ondanks de hervatting van de activiteiten in artsenpraktijken en ziekenhuizen heeft de recente stijging van het
aantal Covid-19 besmettingen opnieuw geleid tot uitstel van diagnostische
afspraken en behandelingen.
Als deze trend zich doorzet, bestaat naast het risico van laattijdige diagnose
ook het gevaar dat ziekenhuizen en oncologieafdelingen op een gegeven
moment een verhoogde werkdruk zullen krijgen. Er zal immers een inhaalbeweging plaatsvinden waarbij alle nieuwe gevallen tegelijkertijd moeten
behandeld worden.
“Ik wil de patiënten geruststellen en hen zeggen dat ze niet bang hoeven te
zijn in artsenpraktijken en ziekenhuizen. Op dit moment is alles in het werk
gesteld om het risico op besmetting te vermijden: aparte patiëntenroutes,
mondmaskers voor iedereen, overal ontsmettingsgel… alles is goed georganiseerd en gecontroleerd, wat niet het geval was bij het begin van de crisis”,
aldus Prof. Dr. Awada, hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het
Jules Bordet Instituut.
44% minder diagnoses, betekent 44% kankers die mogelijk te laat worden behandeld, soms met een fatale prognose!
In juni wezen we al op de invloed van de Covid-19-crisis op de daling van het
aantal kankerdiagnoses. De angst om het virus op te lopen en de toenmalige
boodschap om alleen in noodgevallen ziekenhuizen en huisartsen te bezoeken hebben daar zeker toe bijgedragen.
De cijfers zijn medio juli gedaald: Stichting Kankerregister meldde in april
2020 44% minder diagnoses dan in april 2019.
Het zijn vooral de ouderen - de meest kwetsbare patiënten - die het meest
zijn weggebleven. Vooral de 80-plussers (51%) bleven thuis. Ook verschillen
de dalingen naar gelang het type tumor. De grootste dalingen in diagnoses
zijn waargenomen voor huidkanker (60%) en prostaatkanker (54%). Long12

kankers vertonen ook een significante daling (37%) wat zeer verontrustend
is als we weten dat de overlevingskansen voor dit type kanker al laag zijn
(ongeveer 20%) en dat de kansen afnemen als ze te laat worden behandeld.
Stichting tegen Kanker benadrukt op haar website de noodzaak om bij hardnekkige alarmsignalen een arts te consulteren:
www.kanker.be/opsporing-en-alarmsignalen/alarmsignalen-voor-kanker.

Mag je in preventieve quarantaine als je samenwoont
met iemand die tot een risicogroep behoort?
Ja, op voorwaarde dat je je werkgever een quarantaineattest bezorgt. Je
arts moet dit attest voorschrijven.
Dit quarantaineattest geldt voor werknemers
• die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;
• die zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
• waarvan de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een
risicogroep behoort;
• waarvan een inwonend familielid risicopatiënt is omdat hij of zij tot een
risicogroep behoort. Deze laatste voorwaarde is nieuw en geldt sinds 3
juli 2020.
Wat betekent dit financieel?
• Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk
is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, krijgen werknemers op basis
van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid.
• Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen,
kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak maken op een
overbruggingskrediet.
Meer informatie?
• Contacteer je huisarts.

Communicatietips voor mondmaskergebruik
Een mondmasker dragen is op meer en meer plaatsen verplicht. Maar hierdoor
is het soms moeilijker om met elkaar te praten. Stond je er al eens bij stil dat dit
voor slechthorende en dove mensen extra moeilijk is? Onze ledenvereniging
Ahosa verzamelde enkele tips voor horenden en voor slechthorenden.
13

Tips voor horenden:
• Trek de aandacht;
• Spreek de andere persoon aan;
• Spreek traag en duidelijk, roep niet;
• Herhaal met andere woorden;
• Praat niet door elkaar;
• Schrijf het op als je boodschap na herhaling niet verstaan wordt.
Tips voor slechthorenden:
• Zeg dat je slechthorend bent;
• Zeg dat je als slechthorende zoveel mogelijk ja-neen vragen zal stellen;
• Vraag dat men traag en duidelijk praat;
• Mail als je naar je dokter gaat eventueel op voorhand je vragen door en
vermeld reeds communicatietips in je mail;
• Geef je bestelling bij de apotheek/winkel op voorhand per mail door.
Vraag advies over de aankoop per mail;
• Zorg dat je pen en papier op zak hebt.
Bron: Ahosa vzw
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Aanvullende uitkering voor wie arbeidsongeschikt
wordt tijdens coronacrisis
In het kader van de coronacrisis kunnen mensen die sinds 1 maart 2020
arbeidsongeschikt erkend zijn en een ziekte-uitkering ontvangen wegens
primaire arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn),
een aanvullende uitkering krijgen.
Om recht te hebben op de aanvullende uitkering, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
• ten vroegste arbeidsongeschikt erkend zijn sinds 1 maart 2020;
• verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld;
• een dagelijks brutoloon hebben dat lager is dan € 132,9990.
De aanvullende uitkering wordt als volgt berekend: 10% van je bruto dagloon + € 5,63.
Voorbeeld
Je bruto dagloon bedraagt € 100.
Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt € 60 (60 % van je bruto dagloon).
Je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt € 15,63 (10 %
van € 100 = € 10 + € 5,63).
Je zal dus in totaal € 75,63 ontvangen (€ 60 + € 15,63).
Meer informatie?
• Neem contact op met je ziekenfonds.
• https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/aanvullende-uitkering-
arbeidsongeschikt-tijdens-periode-covid19.aspx
Bron: website RIZIV

Schrijf/mail ons !
Uw reactie op deze artikels zijn welkom,
adressen zie achteraan.
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VUB-barometer: apotheken blijven cruciale rol spelen
in informatievoorziening covid19
Lichte zorgen om mentale gezondheid apothekers
Uit de meest recente barometer van VUB-prof Eline Tommelein blijkt
dat de druk op apothekers groot is. Op hun work-life balance scoren
ze gemiddeld slechts 5,5/10. Eline Tommelein: “Dat is laag, en een
situatie die niet blijvend houdbaar is. We blijven ons zorgen maken
over de impact van deze periode op de mentale gezondheid van de
apothekers. Ondanks dat de angst omtrent corona wat is weggeëbd
en de meeste apothekers aangeven dat ze een tweede of volgende
opstoot organisatorisch aankunnen”
Het aantal fysieke bezoeken aan de apotheek blijft volgens de bevraging wel
zo’n tien procent onder de normale situatie. Maar dat is grotendeels te wijten
aan de vakantieperiode. De werkdruk blijft nog steeds verhoogd, ook omdat
veel werknemers hun vakantie opnemen. Het aantal telefonische contacten
liggen nog steeds tot dertig procent hoger dan voor deze crisis.
Eline Tommelein: “Ook het feit dat bijna de helft van de fysieke bezoeken gerelateerd is aan corona, geeft aan dat de bevolking de apothekers nog steeds
als één van de belangrijkste aanspreekpunten beschouwt. Niet alleen voor het
afhalen van maskers of informatie over beschermingsmaatregelen, maar ook
om een antwoord te bieden op de vele vragen over zelftests en vaccinaties.”
Vaccinaties in apotheken
“Ik hoop dan ook dat de overheid binnenkort het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde volgt, en vaccinaties in apotheken toelaat.” In zeker
zesendertig landen dienen apothekers reeds vaccinaties toe, en in nog eens
zestien landen bestaan plannen hiervoor. “Volgens onze bevraging is maar liefst
70 procent van de apothekers bereid dit te doen, mits uiteraard een correcte
vergoeding voor de prestatie.”
“Als we één iets uit deze crisis kunnen besluiten, is het dat apothekers echt
een integraal onderdeel zijn van de eerstelijnszorgketen. Ze voeren thuisleveringen uit zodat risicopatiënten veilig hun medicatie kunnen ontvangen en ze beantwoorden talloze zelfzorgvragen.” Daarenboven blijft het aantal vragen naar
chronische medicatie zonder artsenbezoek hoog. “Dit betekent dat heel veel
mensen blijven aarzelen om naar de arts te stappen. Apothekers zijn correct
opgeleid en verwijzen uiteraard door indien nodig.”
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Deze laatste peiling voor de VUB-barometer is afgenomen tussen 3 tot 9 augustus. Zij meet twee keer per week de impact van Covid-19 op de Belgische apotheken. De barometer is een initiatief van Prof. Eline Tommelein van de faculteit
Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 15 maart
wordt wekelijks gepeild naar de toestand in de Belgische apotheken. In deze
meest recente bevraging van Prof. Tommelein gaven 332 apotheken informatie
door over de huidige situatie op de werkvloer. De resultaten worden gedeeld
met Sciensano en VIVEL, het Vlaams Instituut voor de eerstelijnsgezondheidszorg.
Meer info
Prof. Eline Tommelein, eline.tommelein@vub.be, 0472 64 54 51

Stichting
tegen Kanker
Samen voor het leven
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VOOR U GELEZEN
Een nieuwe huisarts kiezen is niet evident.
Over “ver-huisartsen”

Lieve Flour – Merk: Boomer – Bouwjaar 1944 – Max. snelheid: ca 3 km/u. Twintig jaar mantelzorg en een reeks eigen
aandoeningen waarvan de combinatie moeilijk op een bevredigende manier te behandelen blijkt, hebben haar een schat
opgeleverd aan ervaringen in de zorg. Zowel hoe het kan als
hoe het vooral niet moet. In de hoop dat ook anderen daar
wat aan hebben, wil ze die graag delen.
De Wet op de patiëntenrechten (2002) voorziet het patiëntenrecht om zelf
zijn/haar zorgverlener te kiezen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. De getuigenis van Lieve Flour illustreert waarom veel patiënten
gemakkelijker veranderen van telecomoperator en energieleverancier dan
van huisarts. Een leerzame getuigenis voor elkeen die een nieuwe huisarts moet kiezen.
Haast niemand vindt het fijn om te verhuizen en vaak ook niet om weer eens
een nieuwe huisarts of ziekenhuis te zoeken. Het is in mijn leven een paar
tientallen keren gebeurd. Na de verplichte bedrijfsarts overzee en de verplichte
bedrijfsarts in Brussel, kwamen de vrij door mijn ouders gekozen huisartsen.
Ook niet altijd een cadeau. De tijden waren anders en je kon er in de meeste
gevallen donder op zeggen dat het medisch geheim prompt verdampte bij de
voordeur van de gezinswoning, ook wanneer daar medisch of juridisch geen
enkele gegronde reden voor was. Je keek wel uit wat je die man of vrouw vertelde, want het was je ouders al bekend nog vóór je zelf thuiskwam.
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Vervolgens koos ik zelf mijn huisarts, maar nog steeds zorgden opeenvolgende
adressen ervoor dat ik een indrukwekkende lijst van steden en gemeenten kan
voorleggen waar ik een beroep deed op de diensten van minstens één arts.
Bij mijn hopelijk definitieve verhuizing bleef ik eerst nog mijn huisarts uit een
vorige gemeente raadplegen omdat ik daar tevreden over was en ook omdat
ik het veranderen van huisarts eerlijk gezegd wat zat was. Maar het feit dat ik
ook mijn auto had verkocht en de verplaatsingen met het openbaar vervoer niet
overal even goed geregeld zijn, dwongen me om toch opnieuw een volgende
lijfarts te kiezen.
Liet ik me eerder in mijn volwassen leven vaak leiden door de ervaringen van
familieleden en vrienden, dat zou ik het nu anders aanpakken.
“Een Zoek-Een-Arts plan met drie punten”
Al zeg ik het zelf, mijn Zoek-Een-arts plan was briljant in zijn eenvoud. Uit drie
punten bestond het: jachtgebied beperken, onderhandelingspunten opstellen,
bellen.
Omdat de natuur beslist heeft dat de mens met het stijgen der jaren ouder en
niet jonger wordt en dat het ouder worden gepaard gaat met meer klachten
dan jong zijn, wou ik het liefst nog jaren te voet mijn arts kunnen opzoeken.
Daarmee samenhangend gaf ik de voorkeur aan een arts die veel jonger was
dan ik, zodat hij of zij me nog zou kunnen begeleiden tot ik te oud zou zijn om
alleen te wonen.
Vandaar dat ik me wapende met een stratenplan en de Witte Gids opensloeg
op de pagina van ‘dokters in de geneeskunde’ van mijn woonplaats. Voor wie
pas na het verdwijnen van die twee hulpmiddelen geboren is: een stratenplan is
een stuk Google Maps op een groot papier en de Witte Gids is een dik analoog
boek waarin telefoonnummers van private personen per gemeente alfabetisch
gerangschikt staan. Je moet alles zelf opzoeken, het geeft geen suggesties.
Mijn tweede opdracht was het opmaken van een lijst met eigenschappen en
gedragingen die ik belangrijk vind bij een arts en wat hij of zij wederkerig van
mij mag eisen. Over sommige van die items viel te onderhandelen, over andere
niet.
Met een arts die het bijvoorbeeld niet met zijn of haar geweten in overeenstemming kan brengen om me bij te staan bij een waardig levenseinde, ga ik niet
in zee. Dat wil ik graag op voorhand weten om niet in zo’n cruciale situatie te
moeten vaststellen dat ik acuut op zoek moet naar een andere zorgverstrekker.
Waarmee ik niet bedoel dat ik het in deze delicate beslissing alleen voor het
zeggen wil hebben.
Daarna nam ik de telefoon en belde naar het dichtstbijzijnde adres. In mijn eigen
straat.
“We zijn het niet altijd in alles onmiddellijk met elkaar eens, maar …”
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Het geluk was aan mijn kant. Ze was nog jong, de vrouwelijk arts die me ontving en ze vond zelfs dat mijn aanpak navolging verdiende. Ze kon zich in nagenoeg alle punten vinden. Ze kreeg later nog een stuk of wat dicht beschreven
velletjes met losse informatie over mezelf, mijn verleden, mijn familie, mijn
belangstellingen en hobby’s, de dingen waarvan ik zelf vind dat ik er goed in ben
en dingen waarmee ik niet graag uitpak, zodat ze zich ook een algemener beeld
kon vormen van wie ik ben en hoe ik in het leven sta.
We zijn het niet altijd in alles onmiddellijk met elkaar eens, mijn huisarts en ik.
Maar wanneer het nodig is, overleggen we als twee volwassen mensen. Het is
sinds onze kennismaking nog nooit gebeurd dat we geen compromis vonden
waar we beiden achter staan.
Lieve Flour

Lotgenote Machteld Verstraeten
Machteld is een lotgenote en lid van CMP-Vlaanderen en bij elke lotgenotenbijeenkomst is zij present en praten we uitgebreid met haar, maar dan gaat het
meestal over de behandelingen en het onderwerp van de spreker. Het verbaasde ons dan ook in het tijdschrift “Kerk en Leven” haar verhaal te mogen lezen.
Zo ontdekken we dat achter een patiënt ook een bijzonder persoon schuil gaat.
Talenkennis werd enorme verrijking voor Machteld Verstraeten uit
Merchtem
Gewezen taalleerkracht onderstreept belang van talenkennis
Leest zelf Bijbel in het Noors, Portugees en Hebreeuws
26 september is Europese Dag van de Talen

Machteld Verstraeten: “Talen
leren en boeken lezen houden
me jong.”
© Herman Vander Straeten
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„Mijn moeder bad vaak tot de heilige Thomas van Aquino, patroonheilige van
scholen en beschermheilige van studenten, dat ik altijd goed zou studeren. Ik
denk dat ze dat iets te vaak deed, want ik kan niet stoppen met studeren”, lacht
Machteld Verstraeten uit Peizegem, deelgemeente van Merchtem.
Ze is tachtig. Ondanks ziekte staat ze moedig en hoopvol in het leven. Talen
leren, boeken lezen in een vreemde taal en de oorsprong van woorden opzoeken in het etymologische woordenboek houden haar naar eigen zeggen jong en
geven terzelfder tijd richting aan haar leven. „
Taal verbindt mensen. Het brengt bijzondere ontmoetingen tot stand”, zegt
Machteld Verstraeten. Vóór de coronacrisis zat ze steevast ’s zondags in de
kerk, nu volgt ze de eucharistieviering veiligheidshalve thuis via de televisie.
Het Oude Testament leest ze in het Portugees en in het Bijbels Hebreeuws, het
Nieuwe Testament in het Noors.
Machteld Verstraetens levensverhaal leest als een dik, meeslepend boek, nu
eens avontuurlijk, dan weer aangrijpend.
Vanaf haar vijfde verbleef ze in een weeshuis in Herentals, waar ze geboeid
raakte door allerhande verhalen. Haar liefde voor taal ontstond echter pas op de
middelbare school. Ze verslond er anderstalige boeken en vatte jaren later het
regentaat Engels, Frans en Duits aan. „Ik droomde echter van een opleiding
Germaanse Talen, maar kreeg geen toegang omdat ik geen Latijn of Grieks
kende”, legt ze uit. „Terwijl ik lesgaf in middelbare scholen, leerde ik mezelf die
talen aan en legde ik examens af voor de centrale examencommissie. Zo kon ik
alsnog mijn droom waarmaken. Tijdens een zomercursus in Straatsburg leerde
ik een Portugese student kennen, José da Cruz Policarpo, de latere aartsbisschop van Lissabon. Ik was onder de indruk van de schoonheid van diens taal
en verdiepte me in het Portugees
“Taal verbindt mensen en brengt bijzondere ontmoetingen tot stand”
We schreven elkaar geregeld en bleven vrienden tot aan zijn dood, in 2014.”
Verstraetens’ belangstelling voor de Noorse taal ontstond dan weer tijdens een
trektocht in Noorwegen, samen met haar echtgenoot Ben Reynders. „Ook hij
was gebeten door taal. Onderweg leerden we Trygve Bjerkrheim kennen, een
lutherse dominee die talrijke religieuze gedichten en liederen schreef. Ik heb
heel wat muziek van hem en zing nog altijd graag zijn liederen mee. Eigenlijk is
Noors niet zo moeilijk. Van de Scandinavische talen lijkt het namelijk het meest
op Nederlands. Trygve overleed in 2001, twee dagen na Ben. Ik onderhoud nog
altijd contact met zijn familie in Noorwegen. Het is fijn hen te begroeten in hun
eigen taal.”
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En dan is er het hoofdstuk Congo. Samen met haar echtgenoot verbleef Machteld Verstraeten vier jaar in het Afrikaanse land.
„We waren net afgestudeerd en wilden graag aan ontwikkelingshulp doen”,
zegt ze. „We gaven er les aan toekomstige onderwijzers en leerden met de
plaatselijke bevolking Kikongo spreken, een van de inheemse talen. We moesten echter terugkeren. Er was amper nog voedsel verkrijgbaar en de situatie in
het land werd onhoudbaar. Sindsdien sprak ik die taal niet meer. Terug in België
werd ik taalleerkracht in Wolvertem en in Kapelle-op-den-Bos, Ben werd directeur van een middelbare school.”
Machteld Verstraeten blijft verzot op taal. Vandaag maakt ze deel uit van een
leesgroep die maandelijks samenkomt om het Oude Testament te lezen, in het
Bijbels Hebreeuws. „Ik leerde de taal bij een zuster in Brugge, enkel zo kon ik
de diepere betekenis van de woorden begrijpen. Het is geestelijke voeding voor
me. Ik lees graag, dat geeft moed, maar pronken met mijn talenkennis sta ik
mezelf niet toe. Dat talent kreeg ik van anderen.”
Bron :” Kerk en Leven “ door Tony DUPONT

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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EEN LOTGENOOT VERTELT
De ene palliatieve afdeling is de andere niet
Getuigenis van de partner van een recent overleden lotgenote
Inleiding
Nu het palliatief debat door Covid-19 nog steeds voortduurt, kon de redactie
niet anders dan een getuigenis die haar werd overgemaakt in de NieuwsFlash
opnemen, ook al is het geen fraai verhaal.
De schrijver maakte een schokkend, onthutsend verslag van de laatste levensdagen van zijn echtgenote, multipel myeloom-patiënte, op de afdeling palliatieve zorg van een ziekenhuis. Enkele jaren voordien had hij ook al afscheid
moeten nemen van zijn schoonzus, eveneens na een verblijf op een palliatieve
afdeling, maar van een ander ziekenhuis. Hij is dus uitstekend geplaatst om de
vergelijking te maken “en het verschil inzake omgeving en behandeling kan
niet groter zijn” zo getuigt hij.
Waar zijn schoonzus verbleef was de omgeving vol licht en de verzorging vol
warmte, empathie, luisterbereidheid, vriendelijke sfeer, paraatheid om prompt
de patiënten behulpzaam te zijn wanneer daarom gevraagd werd, enz... alles
wat men van een palliatieve afdeling mag verwachten. Waar zijn echtgenote
verbleef, niets daarvan, vaak zelfs het tegenovergestelde. De lezer vindt zijn
verhaal hieronder en kan zelf oordelen.
Het is niet onze bedoeling om het ziekenhuis in kwestie openlijk aan te klagen
- daarom hebben we ook de identiteit van het ziekenhuis geschrapt uit het
verhaal - maar wel om de lotgenoten erop te wijzen dat ze zich best grondig
informeren door wat vergelijkend “markt”-onderzoek te (laten) doen vooraleer
ze een afdeling palliatieve zorg kiezen: er blijkt een hemelsbreed verschil in
kwaliteit te zijn tussen palliatieve afdelingen. Binnen de redactieraad kwamen
nog heel positieve getuigenissen over palliatieve afdelingen naar boven: laten
we hopen dat het hierna beschreven geval een uitzondering is…
Hierna dan de getuigenis integraal in zijn oorspronkelijke vorm, met
alleen weglating van de elementen waarmee de identiteit van het ziekenhuis
zou kunnen achterhaald worden.
Palliatief (volgens Van Dale)
- Verzachtend geneesmiddel dat de verschijnselen der ziekte in hevigheid
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doet afnemen zonder de ziekte zelf tot genezing te brengen
- (fig.) Tijdelijke hulp, lapmiddel
- (fig.) uitvlucht, bewimpeling, bemanteling
Tegenwoordig hebben we al veel gehoord over de palliatieve afdelingen
van een ziekenhuis en bestaat er ook een palliatieve thuiszorg. Er is heel
wat geschreven sinds een non in een Brussels ziekenhuis zich ging bekommeren omtrent de ongeneeslijk zieke mensen en een palliatieve zorg
begon.
Het ziekenhuis X heeft enkele korte en erg leesbare brochures uitgegeven
waarin met veel lof de palliatieve afdeling wordt aanbevolen. In deze brochures
worden de verschillende fases van het levenseinde stap voor stap besproken en heel sereen toegelicht. Echt lezenswaardig en positief. We lazen onder
meer: “Het accent in deze afdeling ligt niet op het nastreven van genezing,
maar op maximale comfortzorg.” (* zie slotnoot)
Van wat we hoorden van lotgenoten en onze eigen ervaring met een familielid
in een ander ziekenhuis, is dat in wezen de kern van het ganse palliatieve gebeuren. Iemand drukte het zo uit
“Het is de afdeling van het ziekenhuis waar je elke dag champagne en oesters
krijgt.”
Het ligt voor de hand dat deze woorden niet letterlijk te nemen zijn, maar ze
geven volgens mij wel weer wat de perceptie is van een palliatieve dienst:
rustig en zorgeloos(?) je laatste dagen slijten, goed omringd door je geliefden
en met een medisch team permanent in stand-by om waar nodig bij te staan.
Ik kan helaas niet bevestigen dat de patiënt er hetzelfde van denkt, alleen maar
hopen dat dat zo is.
Tot zover de theorie
***
En dit is wat wij ervaarden in ziekenhuis X
Begin november 2019 kwamen we binnen op spoed omdat het helemaal niet
goed ging. De algemene toestand van mijn echtgenote was heel zwak en ze
was enkele keren gevallen. In intieme kring zei ze dat ze wou sterven, maar
we praatten haar daar telkens overheen. In het ziekenhuis spreekt de behandelende arts over palliatieve zorgen, maar ze kiest toch nog voor een actieve
therapie.
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Einde december zijn we er terug, want het gaat steeds minder goed. Ze is
nog meer verzwakt. Ze zal in het ziekenhuis blijven tot 10 januari 2020. In zijn
eindverslag schrijft de arts dat de patiënte het ziekenhuis kon verlaten in een
goede algemene toestand, maar ook dat maximale thuishulp moest voorzien
worden, onder meer via palliatieve thuiszorg. Op de laatste dag van het verblijf
kregen we nogmaals de boodschap: er is niets meer wat we kunnen doen om
je levenskwaliteit te behouden of te verhogen.
En dus gingen we naar huis (uiteraard). De sociale assistente van de dienst
hematologie verwittigde de thuisverpleging en de huisarts. Ze was ook van
mening dat we maar eens een bezoek moesten brengen aan de palliatieve
afdeling om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Of enkele mensen van die
afdeling zouden naar de kamer kunnen komen om wat uitleg te geven. Korte
tijd later mochten we vernemen dat de mensen van de palliatieve afdeling het
te druk hadden om uitleg te komen geven en dat een bezoek enkel kon op
woensdagnamiddag mits een afspraak. En die dag was het dinsdag.
Een ziekenhuisbed hadden we al verschillende weken omdat de trap naar de
slaapkamer te hoog geworden was. Thuisverpleging kwam elke morgen – dat
deden ze al langer – om haar te wassen en te verzorgen. Huishoudhulp komt
2x per week en 1x per week komt de poetsdienst. Enkel de weekends moesten we zien te overbruggen, maar dat lukte nog wel.
Ons mama was geen lastige zieke. Ze klaagde heel weinig en was met alles
tevreden. Maar als ze uit bed kwam, meestal om naar het toilet te gaan, wou
ze dat helemaal alleen doen, ze vroeg niet om hulp, wat vooral ’s nachts een
probleem was. Maar ze wou niemand tot last zijn en probeerde zich zelf te
behelpen. Met zware gevolgen.
En ze viel, schoof uit over een matje en viel zwaar naast het bed met een snee
in haar scheenbeen als gevolg. En dan struikelde ze naast het toilet op de
grond, soms meerdere keren per dag. Gelukkig hebben we een schat van een
buurvrouw, die dag en nacht paraat stond, als de kinderen te ver waren. Op
een ochtend heel vroeg gaat ze weer naar het toilet zonder hulp te vragen en
ze valt. Een grote snee in haar voorhoofd en werk voor de dokter van wacht,
die gelukkig dicht bij woonde.
Het werd een lijdensweg en het risico op heel ernstige wonden werd te groot,
zodat we besloten terug naar het ziekenhuis te gaan, naar de palliatieve afdeling. En zo geschiede. Op 28 januari meldden wij ons aan in ziekenhuis X. Er
was blijkbaar niet meteen plaats op de palliatieve dienst en dus mocht ze nog
even verblijven op de haar vertrouwde hematologie. Ze herkende meteen de
ruime kamer met veel licht en heldere kleuren, waar ze de maand voordien
nog had gelegen. De personeelsleden van de afdeling zijn een beetje verrast
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om haar zo snel terug te zien, maar staan meteen klaar om haar met de beste
zorgen te omringen.
Donderdagnamiddag was het dan zo ver. Een medewerkster komt ons halen
om naar de palliatieve afdeling te gaan. We komen aan op wat ons, vergeleken
met de afdeling hematologie, een armtierige kamer lijkt, een oude 2-persoonskamer waar men 1 bed heeft weggehaald, maar zonder de verlichting e.d. aan
te passen. Een beetje verf zou hier wonderen kunnen doen. Op deze kamer
mogen we ons installeren. Er komt zo meteen iemand wat uitleg geven, krijgen we te horen. Er staat een modern ziekenhuisbed dat in vele richtingen kan
bewegen en daarnaast een erg krakende bed/sofa, een tafeltje met 2 bijpassende stoelen. Aan de andere kant van het bed staat het gekende ziekenhuis
nachtkastje en een elektrisch verstelbare zetel, met een te korte voedingskabel. Later vinden we in de kast een verlengkabel.
In de badkamer, die zo mogelijk nog ouder is dan de kamer, vinden we een heel
grote wasmand, maar geen handdoeken of washandjes, die er op de andere
afdeling wel zijn. Er komt inderdaad iemand uitleg geven: hiernaast is een douchekamer en naar rechts is het salon waar je kan gaan zitten en koffie nemen,
maar links aan de overkant van de gang is er nog een zithoek met een piano
De dokter komt op dinsdag- en vrijdag namiddag en als je wat nodig hebt, bel
je maar.
Na deze “uitgebreide” uitleg ga ik naar huis om handdoeken en wasgerief
te halen. Als ik terug ben hoor ik van in de gang haar stem: ik moet naar het
wc. Op de kamer zie ik dat het bed in de hoogte is gesteld met de “tralies” er
omheen. Mama ligt er half naakt bij en 3 personeelsleden, van wie één met
de injectienaald in aanslag, staan rond het bed in een poging haar een bedpan
te geven, iets waar ze altijd een vreselijke hekel aan had. Ik vraag die mensen
om het bed te laten zakken en haar naar de badkamer te helpen. Ze weigeren,
want “mevrouw weegt 80 kg en ik maar 60 kg en ik kan ze dus niet houden
als ze mocht vallen” Ik probeer zelf de besturing van het bed over te nemen,
wat tot enige strubbeling leidt, want ze wil dat verhinderen. Denkend aan de
verpleegster(?) met de injectienaald in aanslag zeg ik haar ook dat ik niet wil
dat mijn vrouw “plat”-gespoten wordt. Als dit hier de werkwijze is zijn we
terug weg. (een loos dreigement omdat ik met haar nu nog moeilijk andere
ziekenhuizen kan prospecteren) Ik krijg als antwoord dat ze dat hier niet doen
en wat later komt er iemand een toiletstoel brengen, die we mogen gebruiken.
Intussen was het bed naar beneden gezet en was ik met mijn vrouw aan de
arm naar de badkamer gestapt. Een oefening die we nog dikwijls zouden doen.
Of het door de opstand komt weet ik niet, maar we zien niemand meer tot
het tijd is voor het avondmaal. Er komt iemand vragen wat ze wil eten. Een
menu is er niet, als je iets anders wil dan de voorverpakte toespijzen die in het
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gewone ziekenhuis gegeven worden, moet je daar zelf maar voor zorgen, wat
we dan af en toe ook deden.
In de vooravond komt er een dokter langs, maar dat blijkt al vlug een stagiair
te zijn die zijn laatste uren op deze dienst doorbrengt en heel vriendelijk geen
belangstelling heeft voor de patiënt.
Op vrijdagnamiddag komt de “echte” dokter op bezoek. Als ik haar aanspreek
over het toilet- incident merk ik aan haar reactie dat ze er helemaal niets van
afweet. Ik vraag haar wel mijn vrouw geen prikken en andere min of meer
pijnlijke behandelingen te geven en ons op de hoogte te houden van welke
wijziging ook, die men medisch nodig achtte. Of ze het begrepen had en of ze
er mee instemde kon ik uit haar (gebrek aan) reactie niet afleiden. Pas enkele
dagen later zal ik merken dat er royaal geprikt wordt en dat men daarom bij de
patiënt slots gebruikt. Maanden na haar overlijden zal ik me er nog over verbazen dat de morfineplakkers, die ze de voorbije 5 jaar constant droeg, sinds
de opname op de palliatieve afdeling, niet meer werden gegeven; wel ligt er
op een morgen een voor ons onbekend toestel op het nachttafeltje, dat een
morfinepomp blijkt te zijn, die men enkel voor de nacht gebruikt. Wat later is
de pomp weg en we zullen ze niet meer terugzien.
Zaterdag is een drukke dag, de kinderen en kleinkinderen, schoonfamilie,
buren en vrienden komen op bezoek. Zij hoort die mensen wel, maar reageert
weinig. Wel wil ze dikwijls uit bed om naar het toilet te gaan, of gewoon maar
om even aan de tafel te gaan zitten. Ze houdt ons bezig.
Op zondag komt er gelukkig iets minder bezoek, want het lijkt erop dat ze niet
goed tegen de drukte kan. Maar in en uit bed gaat nog vrij vlot. Bij het terug
in bed leggen moeten we wat meer helpen, ook om haar comfortabel te laten
liggen. Als het ons zelf niet lukt kunnen we bellen en dan komt na verloop van
tijd wel een verpleegster helpen.
Maandag en dinsdag verlopen gelijkaardig. Er is altijd één van de kinderen op
bezoek. Geprikt wordt er niet als we het zien, maar blijkbaar wel “om een
rustige nacht te hebben” Enkel de maaltijden blijven hilarisch. Wat wil je eten?
Wat heb je om te eten? Niet dat ze nog veel eet, maar het aanwezige aanbod
is schraal. Enkele dagen geleden kreeg ze een ijsje van de verzorging. Daar
genoot ze van, dus wou ze nog eens een ijsje, maar helaas was dat niet meer
te krijgen.
Een beetje merkwaardig is dat het aanrekenen permanent doorgaat. Meerdere
keren per dag komt er iemand de kamer in en tracht een computerkarretje naar
binnen te rijden, om te scannen en in te tikken, al dan niet met medicijn. Ik had
me dit in deze omstandigheden toch iets meer discreet voorgesteld.
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Vanaf dinsdagavond zouden we blijven slapen, om beurten. Als we dit melden
aan de avondverpleegster luidt het antwoord: “geen sprake van, dit kan zo
maar niet, hiervoor moeten jullie toestemming hebben. Maar ik zal het bespreken met het team.” Enkele uren later krijgen we de melding dat we toch
mogen blijven overnachten. We zijn zo geschokt door deze brute houding, dat
we dat weigeren (waarvoor ik nog altijd boos ben op mezelf).
In de loop van die dinsdag hebben we ook om de pastor gevraagd, die even
later op bezoek kwam en we spraken af om donderdag de ziekenzalving te
geven.
Woensdag kreeg ze nog bezoek van enkele oud-collega’s, maar ze was zich
daar weinig van bewust.. Na één van haar korte uitstapjes kreeg ik haar moeilijk in bed en dus drukken we op de bel. Dat er niet snel gereageerd wordt,
waren we gewoon, maar deze keer duurt het toch wel wat lang. Ik ben dan
de gang ingelopen op zoek naar een verpleegster. Ze zitten allemaal samen in
hun refter of lokaal en ik vraag of er iemand eventjes kan helpen. Waarop ik als
antwoord krijg: “zie je niet dat we aan het eten zijn?” Ik repliceer met smakelijk
en ga terug naar de kamer. Even later komt er dan toch iemand helpen.
Vanaf toen is ze in een lange slaap geraakt, met slechts enkele korte wakkere
periodes. Donderdag namiddag krijgen we de ziekenzalving, waar ze helemaal
doorheen geslapen heeft. Communicatie is er nog weinig, een korte glimlach
als ze ons ziet of als we haar een knuffel geven, en dan terug wegdoezelen. Uit
bed komen is er niet meer bij.
Zondagnacht om 2 uur gaat thuis de telefoon. De palliatieve afdeling zegt ons
dat mevrouw wellicht de ochtend niet meer zal halen. En 15 minuten later
terug de boodschap dat ze overleden is. Omdat we boos waren op de afdeling
en koppig weigerden te overnachten, is ze alleen overleden.
In de volgende dagen leren we uit enkele korte gesprekken met mensen van
de afdeling dat zij omstreeks 10u ’s avonds het einde hadden zien aankomen.
Maar blijkbaar had men toen geen tijd om te telefoneren.
(*) Slotnoot bij de eerder aangehaalde passage uit de brochure “Het accent
in deze afdeling ligt niet op het nastreven van genezing, maar op maximale
comfortzorg.” naar onze ervaring slaat dit laatste woord uitsluitend op het personeel.
Naam bij de redactie bekend.
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VOOR U GELUISTERD
CAR T-cell therapy in multiple myeloma: a clinical update
EDUCATION
Inleiding: Het CMP-symposium 2020 werd uitgesteld. Dat ontneemt onze
lotgenoten een gelegenheid om de ontwikkelingen in het domein van de
CAR T-celtherapie op de voet, ”life” te volgen. Op aangeven van één van
de CMP-medewerkers poogt de redactie hiervoor enig soelaas te bieden
door de lezers een link te bezorgen waarmee ze een videoconferentie met
wereld-autoriteiten kunnen oproepen en bekijken vanuit hun bubbel. Op deze
site kan je naar een videoconferentie kijken over de meest recente ontwikkelingen in het domein van CAR T-celtherapie: https://www.medscape.org/
viewarticle/924229_sidebar4?src=mkm_frmkt_200801_mscmrk_frtop5_nl&
uac=151457PJ&impID=2484519&faf=1.
Waarschuwing: De videoconferentie richt zich in eerste instantie tot hematologen, artsen op de spoeddiensten en eerstelijnsartsen, met gebruik van
veel afkortingen en jargon en is bovendien in het Engels. Daarom heeft de
redactie de belangrijkste wetenswaardigheden en besluiten op een rijtje gezet en - vanzelfsprekend - vertaald.
Aanmoediging: Aan de videoconferentie zijn enkele voordelen verbonden tegenover een “life” symposium: je kan de beelden stopzetten en terugdraaien zo dikwijls je wil, je kan de getoonde transparanten vergroten, er is een
uitgeprinte tekst van de uiteenzettingen en er is een lijstje met toelichting
bij de meest gebruikte afkortingen, wat nuttig is bij het lezen van de slides.
Het doel van het online symposium is het meer bekend maken van de biologische mechanismen die spelen bij CAR T-cel-therapie, zowel bij non-Hodgkin lymfoom (NHL) als bij multipel myeloom (MM). Ook worden gegevens
uit klinische studies (nieuw bewijsmateriaal) en uit opkomend gebruik van de
therapie in de (ziekenhuis-)praktijk bekendgemaakt. De stand van zaken van
de ontwikkeling van CAR T-cel-therapie voor MM en de implicaties (o.a. de
nevenwerkingen) worden toegelicht.
Deelnemers aan het lotgenotencontact in Leuven met prof. Poesen zullen
zich herinneren dat de twee hoger genoemde ziektes (NHL en MM) nauw
aan mekaar verwant zijn omdat ze beide veroorzaakt worden door een ont29

sporing in de ontwikkeling van de B-cellen; alleen het stadium waarin die
ontsporing plaatsvindt verschilt. Ervaringen met CAR T-cel-therapie bij patiënten met NHL zijn dus tot op zekere hoogte relevant voor MM-patiënten.
Dat is een interessante bron van informatie voor het MM-domein omdat de
therapie al verder is doorgedrongen in het NHL-domein. Zeker voor wat de
bijwerkingen van de therapie betreft is dat zeer waardevol.
“Disclosure”: elk van de sprekers onthulde dat hij/zij op één of andere manier diensten had geleverd, als adviseur, consultant, onderzoeker, spreker of
panellid, aan meerdere farmaceutische of biotechnologische bedrijven, waaronder in alfabetische volgorde: Abbvie; Amgen, Autolus; Bluebird; BristolMyers Squibb, Celgene; Epizyme; Gilead; Janssen; Karyopharm; Kite; Merck;
Morphosys; Novartis; Roche; Servier; Takeda.
In deze editie van de NieuwsFlash nemen we de inleiding op en de eerste
spreker; in de volgende editie de tweede uiteenzetting over de nevenwerkingen (toxiciteit) van de CAR T-cel-therapie en het slotwoord. De presentatie
van de spreker over CAR T-cel-therapie bij NHL nemen we niet op, wegens
niet voldoende relevant voor MM. Zij is natuurlijk wel te bekijken en te beluisteren op de video.

Gilles Salles, MD, PhD
Professor of Medicine University Claude Bernard
of Lyon
Chair Hematology Department Lyon University
Hospital, Lyon, France
Prof. Salles herhaalt eerst in grote lijnen de werkingsmechanismen van de
CAR T-cel-therapie en beschrijft de procedure voor de aanmaak van CAR Tcellen. Geen nieuws voor de aandachtige deelnemers aan de CMP-symposia.
Wel nieuw is dat hij spreekt van (reeds) vijf generaties van CAR T-cel-therapieën die hetzij reeds goedgekeurd zijn, hetzij nog in ontwikkeling zijn. Het
belangrijkste verschil tussen de therapieën is het “activating domain” aanwezig binnenin de T-cel in het intracellulair domein (de bodem) van de CAR
(sommige CD 28-domein, andere 41bb-domein,…) wat resulteert in het uitzenden van verschillende signalen in termen van de intensiteit van de verspreiding van de T-cellen, hun bestendigheid en de duur van hun activiteit.
Met nog enkele andere verschillen bij de aanmaak van de CAR-T-cellen (o.a.
vaste versus variabele dosis) daar bovenop hebben de hematologen zo een
klein arsenaal aan middelen ter beschikking om bij de behandeling van de
30

patiënt de optimale, subtiele, balans te kiezen tussen doeltreffendheid en
veiligheid.

Noopur Raje, MD
Director Center for Myeloma, Massachusetts
General Hospital, Boston, Massachusetts, US
Noopur Raje, MD: Hello, ik ben Noopur Raje van het Massachusetts General Hospital in Boston. Ik kijk ernaar uit om jullie gegevens over CAR Tcel-therapie in de context van MM voor te stellen. We zijn opgetogen over
de vooruitgang die we daar de laatste 2 tot 3 jaar hebben gemaakt in het
begrijpen en gebruiken van cellulaire therapie. We hebben nu meerdere verschillende types van CAR T-cellen die we gebruiken en die getest worden bij
MM-patiënten.
Degene die het verst staat in zijn ontwikkeling is de CAR T-cel die gericht is
tegen het antigen BCMA, ook gekend als B-cell maturation antigen.

BCMA is een eiwit dat over het algemeen gevormd wordt (“is expressed”)
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op de buitenkant van alle MM-cellen, van alle plasmacellen en zelfs van rijpe
B-cellen. Wat het antigen betreft, denken we dat we daarmee een goed doelwit te hebben voor cellulaire therapie. Veel van het voortschrijdend ontwikkelingswerk in de context van CAR T-cellen gebruikt BCMA als doelwit-antigen.
We hebben nu gegevens over het medicijn bb2121, recent gepubliceerd
in het New England Journal of Medicine. (nvdr: de afkorting bb in bb2121
verwijst naar Bluebird, het biotechbedrijf dat samenwerkte met Celgene en
waarvoor spreekster onderzoekswerk heeft verricht). Dat was onze eerste
doorbraak in de behandeling van MM-patiënten met een cellulair product.
Dat bb2121 is gericht tegen BCMA, zoals ik al uitlegde. Het is een tweedegeneratie CAR en het gebruikt 41bb als een co-stimulator “domain” binnen
dat CAR T-cel product.

Wat we al aangetoond hebben is dat we in de populatie van “very relapsed
refractory” (vrij vertaald: meervoudig hervallen/“uitgeprocedeerde”) patiënten een uitzonderlijk hoge graad van response zien. En die mate van response
is onafhankelijk van de mate van de aanwezigheid (“expression”) van BCMA.
Je hoeft dus als patiënt niet noodzakelijk een zeer hoge BCMA-aanwezigheid
te hebben: zodra je MM hebt zijn de kansen dat de BCMA CAR T-cel therapie
aanslaat zeer hoog, ten belope van 90 %.
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Wat we ook al hebben gepubliceerd is het feit dat de mediaan PFS (Progression Free Survival) – dwz de periode dat de ziekte niet verergert - 11,8
maanden bedraagt bij “relapsed refractory” patiënten, zodra zij een dosis
van meer dan 150 miljoen cellen hebben gekregen. We zien ook dat de CAR
T-cellen 6 tot 8 maanden actief blijven tijdens de behandeling.
Er wordt heel wat onderzoek verricht momenteel. In ASH in 2019, zijn er
nieuwere CAR T-cell benaderingen die we zullen voorstellen. Eén daarvan is
bb21217 genoemd. Het is een vervolg op bb2121. Het doel van het gebruik
van bb21217 is de PFS te verhogen. Anders gezegd, is er iets waarmee we
de activiteitsduur (“persistence”) van de CAR T-cellen kunnen verlengen?
We hebben met bb21217 de CARs in vitro blootgesteld aan een phosphoinositide 3-kinase (PI3K) inhibitor - BB007 genoemd – vanwaar de benaming
bb21217, met het idee dat die blootstelling een verrijking tot een “memory
T-cell phenotype” bewerkstelligt. Metingen tonen aan dat meer “memory
T-cell phenotype” de activiteitsduur verlengt, wat op zijn beurt de PFS - zelfs
in nog grotere mate - verhoogt.
We hebben 23 patiënten behandeld. Wat de nevenwerkingen betreft, zien
we, interessant genoeg, een zeer vergelijkbare toxiciteit. CRS (cytokine release syndroom) treedt op, maar is over het algemeen mild en zeer goed
behandelbaar. Neurotoxiciteit wordt ook vastgesteld en ook die is goed behandelbaar. Het is nu uitkijken of bb21217 werkelijk betere resultaten zal
opleveren dan bb2121, even geduld…
Verschillende andere test-pistes werden ingeslagen met andere CARs, o.a.
in de CARTITUDE studie met iets minder patiënten, met eenzelfde CAR en
goed vergelijkbare resultaten, o.a, qua response graad. Ook hier is het hoopvol wachten op bevestiging van de resultaten.
CAR T-cel-therapieën in CHINA
Ook buiten de Verenigde Staten wordt veel onderzoekswerk verricht met
cellulaire therapie, bijvoorbeeld in China. Er is een zeer grote studie op één
locatie in China. De daaruit voortkomende resultaten zijn zeer robuust. Er
zijn daar enkele verschillen die ik meen te moeten aanstippen: men geeft er
niet noodzakelijkerwijze fludarabine in de chemotherapie voorafgaand aan de
toediening van de CARs, men gaf er ook CARs in verschillende doses en die
toediening werd er gespreid over 2 tot 3 dagen in tegenstelling tot de allesin-één-keer (“one off”) injectie bij ons.
Naast de zopas vermelde verschillen in en rond de toediening van de CARs,
situeert één van de belangrijkste verschillen zich op het vlak van de patiën33

ten. De Chinese patiënten zijn niet noodzakelijk behandeld met de bij ons
gebruikelijke eerdere-lijns behandelingen voor MM. Geen enkele patiënt was
bijvoorbeeld behandeld met daratumumab en zeer weinig voorafgaande behandelingen met een proteasoom-inhibitor zoals Carfilzomib of met pomalidomide.
Dit gezegd zijnde vinden we de vastgestelde duur van remissie en de PFS
heel merkwaardig.

Wat dat suggereert is dat als we de cellulaire therapie naar voor schuiven in
het behandelingstraject, we diepere (betere) response krijgen en meer duurzame remissies. Het is te hopen dat ook wij de therapie meer naar voor in het
behandelingstraject zullen schuiven.
In die zin werken we binnen meerdere klinische studies. In de CARMA studies gebruiken we cellulaire therapie in verschillende stadia van de ziekte, te
beginnen met de hoog risico patiënten. Zo gaan we in de komende 3 tot 4
jaar beter begrijpen wat de plaats van de cellulaire therapie in de context van
MM dient te zijn.
Bronnen : WebMD Global
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De webinar van LVV
We hebben deelgenomen aan een Webinar georganiseerd door LVV, Lymfeklier
kanker Vereniging en Wildgroei vzw.
Er was een moderator die het geheel
zeer goed aan elkaar heeft gepraat en de
vragen verzamelde die vooraf of tijdens
de webinar werden gesteld .
Twee sprekers waren voorzien en Prof.
Dr. Rik Schots beantwoordde de vragen.
De eerste spreker was Marijke Quaghebeur, wiens presentatie we hierna overnemen.
We zijn overtuigd dat in deze moeilijke tijden nog meer het accent moet gelegd worden bij de nazorg!

Wat na de behandeling?
Opvolging en nazorg
12 september 2020
Marijke Quaghebeur
Verpleegkundig specialist hematologie UZ Gent
marijke.quaghebeur@uzgent.be

Inhoud
Wat na de behandeling?
Toekomst
Het zwarte gat
Belang van opvolging
Korte en lange termijneffecten
Nazorg en communicatie
Nazorg
Bestaand aanbod
Preventie
Screenen, voorkomen en opvolgen bijwerkingen
Rol van vaccinaties
Wat na de behandeling?
Toekomst?
> Follow-up fase
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> Kankerervaring een plaats geven
° Levensles
° Doel om vertrouwde leven opnieuw te hervatten
> Hoe omgaan met controlebezoeken, angst voor herval
> Impact op naasten en gewijzigd lichaam(sbeeld)
Het zwarte gat?
> Individueel verschillend
° Sommigen ervaren een extra nood aan ondersteuning
° Gevoel van onvoldoende voorbereid op het leven na kanker
° Stress bij opvolgonderzoeken
> Impact COVID 19
° Webinar: Psychologische impact van COVID-19 op oncologische patiënten en hun familie

Belang van opvolging
Korte en lange termijneffecten
> Afhankelijk van behandeling en periode
° Chirurgie, radiotherapie, chemo en immuuntherapie, stamceltransplantatie en recentere behandelingen zoals CAR-T…
> Impact soms patiënt afhankelijk, tijdstip
° Litteken nav biopt/katheter
> Meestal tijdelijk, maar ook soms blijvend
° Behandelingen om bijwerkingen te verzachten
> Korte termijneffecten
° Bijwerkingen behandelingen, verstoorde bloedwaarden, gevolg gebruik
cortisone, risico op infecties…
> Late effecten
° Hart- en vaatziekten
° Longaandoening
° Schildklierdysfunctie
° Verhoogd risico secundaire kanker
° Perifere neuropathie
° Vruchtbaarheids- en sexuele stoornissen
° Geheugen en concentratie problemen,
‘chemobrain’
° Vermoeidheid, emotioneler, slaapproblemen
°…
> Tijdelijk of blijvend: belang van preventie en
screening !!!!
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Nazorg en communicatie
Nazorg
> Belang van nazorg en duidelijke communicatie
° Tussen zorgverleners
* Afspraak behandelend arts (oncoloog/hematoloog en huisarts)
* Plaats doorverwijzing andere zorgverleners
* Verpleegkundig spreekuur (financiering onco-coach door overheid)
° Met patiënt en omgeving (via motivationeel interview)
> Structurele nazorg (survival ship care planning)
° Oorsprong vanuit pediatrische setting
° Hoe ziet mijn vervolgtraject eruit?
° Bij bep. behandelingen meer uitgebouwd, bv. na stamceltransplantatie
° Risico bij bepaalde groepen voor ‘LOST in follow up’
° Op de hoogte zijn van bestaand aanbod
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Nazorg
> Structurele nazorg
> O.a. Internationale richtlijnen in Nederlands voor patiënten met kanker
> zie website ESMO, for patients, NCCN richtlijnen
Nazorg
> Voorbeeld

Bestaand aanbod
> Lotgenotencontact en patiëntenverenigingen, impact patiënten participatie
> Kom op tegen kanker, Stichting, …
> Initiatieven binnen en buiten ziekenhuizen (bv. revalidatie, mindfullness,…)
> Inloophuizen, e.a. verschuiving naar buiten het ziekenhuis
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> Werkhervatting en ondersteuning werk (entree en rentree)
> School en combinatie behandeling  Aanbod voor omgeving: partners,
kinderen, …
> Lost & co…

Preventie
Screenen, voorkomen en opvolgen bijwerkingen
> Lichaamsbeweging en revalidatie
> Levensstijl, voeding : soms lange intensieve therapie met als gevolg gewichtsschommeling zorgt vaak voor lichamelijke en psychische belasting
° Begeleiding onco-diëtiek, psycholoog, revalidatie
> Screeningsprogramma’s (en bevolkingsonderzoek)
° borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, huidkanker,…)
> Verpleegkundig spreekuur kan ondersteuning bieden, doorverwijzing IN
Screenen, voorkomen en opvolgen bijwerkingen
> Belangrijke rol eerste lijn en gestructureerde samenwerking
> Preventie bijwerkingen: monitoring en mogelijks medicatie aanpassen
° voorbeeld perifere neuropathie: pat. soms angst om dit te melden, daar
mogelijks afbouw van kankermedicatie, duidelijk kaderen als hulpverlener!
> Vruchtbaarheid of fertiliteit counseling bij start maar ook bij opvolging,…
>…
“Tijdens mijn eerste afspraak besprak mijn zorgteam het belang van het behoud van mijn vruchtbaarheid. We zijn overeengekomen om mijn opties niet
te beperken en om te gaan voor spermapreservatie. Deze beslissing verlichtte veel druk, vooral toen we begonnen te proberen voor een baby. Uit:
Rol van vaccinaties
> Vaccinaties zijn hot topic…
> Nu niet over Covid-19 vaccin maar griep vaccin!
> Jaarlijks wederkerend griepseizoen, beste preventie!
> Belang van vaccinaties post stamceltransplantatie en nazorgplan/registratie
> Educatie naar patiënt en omgeving, rol eerste lijn!

Staan alle neuzen in dezelfde richting?
Nazorg en communicatie gepland
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STICHTING TEGEN KANKER
Bewegen in de strijd tegen kanker

Wat is tour of hope?
In 2020 zijn, ten gevolge van de corona crisis, alle Levenslopen in België uitgesteld. De Tour of Hope biedt hierop een alternatief initiatief aan waarbij, net
als bij een Levensloop, de Vechters ((ex-)kankerpatiënten) en de strijd tegen
kanker centraal staat. De boodschap is dat we moeten blijven BEWEGEN en
ons niet in slaap laten wiegen. Niet door kanker en niet door Corona.

Wanneer vindt tour of hope plaats?
Tour of Hope start op donderdag 1 oktober om 16 uur en eindigt op zaterdag 24 oktober om 16 uur. Het duurt dus 24 dagen. Dit is naar analogie
met de 24 uur bij elke Levensloop.

Wat houdt tour of hope in?
Alles draait om bewegen. Deelnemers en Vechters worden aangemoedigd
om zo veel mogelijk te wandelen, te lopen en/of te fietsen. Afstand speelt
daarbij geen rol. Of je nu 50 meter of 50 kilometer beweegt maakt niet uit.
Het gaat om het engagement in de strijd tegen kanker. Daarnaast moedigen
we ook iedereen aan om zo veel mogelijk in de kijker te komen door foto’s
en/of filmpjes te maken van activiteiten die ze in die periode uitvoeren en
deze op onze Facebook-pagina te posten.
Daarnaast zullen er voor Vechters en deelnemers activiteiten georganiseerd
worden. Meer informatie hierover zal op onze Facebook-pagina te vinden zijn.
Bij al deze activiteiten moeten wel de op dat moment geldende regels, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nageleefd worden.
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Net zoals bij elke Levensloop zijn er 3 speciale momenten voorzien:
•
•
•

Openingsceremonie: donderdag 1 oktober (16 uur)
Kaarsenceremonie: zaterdag 17 oktober (19 uur)
Slotceremonie: zaterdag 24 oktober (16 uur)

Deze ceremoniën zullen niet op een specifieke locatie doorgaan, maar zullen
op onze Facebook-pagina, op de aangegeven momenten, te volgen zijn.

Hoe moet ik me inschrijven en hoeveel kost het?
Deelname aan “Tour of Hope” is GRATIS. Inschrijven kan via de website van
www.levensloop.be/tour-of-hope.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Meer informatie is te vinden op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/
TourofHope2020, of via twitter.com/tour_hope en www.instagram.com/
tour_of_hope. Ook kan je ons bereiken door een mail te sturen naar Tourofhope@stichtingtegenkanker.be of Tourofhope@Fondationcontrelecancer.be.
Het organiserend team Tour of Hope en Stichting tegen Kanker.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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ONS KOOKHOEKJE
Courgette sla
Ingrediënten:
•
•
•
•
•

1 courgette
50 ml kokosmelk
sap van 1/4 citroen
scheutje olijfolie
takje munt, koriander, bladpeterselie
en bieslook
• peper & zout

Bereiding:
Dressing:
Meng de kokosmelk met het sap van de citroen en de olijfolie, voeg de fijne
gesnipperde kruiden toe, breng op smaak met peper & zout.
Snij de courgette flinterdun, eventueel met de mandoline en overgiet met de
kokos dressing.
Laat minimum 1 uur trekken in de koelkast.
Serveer met een stukje gegrild vlees, kip of vis en nieuwe aardappeltjes
Variant: ben je niet zo’n fan van rauwe courgette, vervang courgette door komkommer.
Hoewel een courgette veel water bevat, levert ze toch een rijke hoeveelheid
vitamine A, B2 en C en de mineralen: Calcium, IJzer en Magnesium.
Bron: Myriam Joosen – Voedingsconsulente.
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Contactadressen CMP Vlaanderen vzw
Antwerpen
Wim Koolen (Myeloom)
Bethaniëlei 8
2970 Schilde
Tel.: 03 384 38 93
wim@cmpvlaanderen.be

Jeannot Poelman (Waldenström)
gsm: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

Etienne Govaerts (Waldenström)
gsm: 0475 30 31 62
etienne@cmpvlaanderen.be

Jan Walschap (Myeloom)
Meikeverstraat 7
2880 Bornem
gsm: 0490 44 12 37
jan@walschap.net

Brabant
Chris De Ronne (Myeloom)
Tel.: 016 40 32 86
chris@cmpvlaanderen.be

Mia Villé (Myeloom)
Tel.: 016 25 07 28
miameville@gmail.com

Anne Aertssen (Myeloom)
Broekstraat 7
3390 Tielt-Winge
Tel.: 016 63 52 79
anneaertssen@yahoo.com

Erik Lenders (Myeloom)
Veldonkstraat 17 bus 1.01
3120 Tremelo
Tel.: 0477 26 39 97
erik@cmpvlaanderen.be

Sonja Goovaerts (Myeloom)
Baron Eduard Empainlaan 107
2800 Mechelen
Tel.: 015 65 37 32
sonja@cmpvlaanderen.be

Roger Aertsens (Myeloom)
Maleizenstraat 48
3020 Herent
Tel.: 016 20 14 68
raertsens@telenet.be
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Oost-Vlaanderen
cmp.regiovlaanderen@gmail.com
Marijke Foucart (Myeloom)
Tel.: 09 324 09 31
marijke@cmpvlaanderen.be

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199
9041 Oostakker
Tel.: 0478 40 40 15
raoul.van.gaever@telenet.be

Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 82 47 45
nickydeboever@hotmail.com
West-Vlaanderen
cmp.regiovlaanderen@gmail.com
Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 82 47 45
nickydeboever@hotmail.com

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199
9041 Oostakker
Tel.: 0478 40 40 15
raoul.van.gaever@telenet.be

Limburg
Willy Schepers (wildgroei vzw)
Vandermarckestraat 30
3560 Lummen
Tel.: 013 52 30 92
02willy.schepers@skynet.be
Webmaster
webmaster@cmpvlaanderen.be
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Nota’s
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Informatie en verantwoordelijke uitgever:
CMP Vlaanderen vzw
Jeannot Poelman
Boordeken 4
2980 Zoersel
Tel.: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be
www.cmpvlaanderen.be

Giften worden in dank aanvaard
CMP vzw

Boordeken 4
2980 Zoersel
Ondernemingsnr.: 860 749 987
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Bankrekening ARGENTA

IBAN: BE93 9790 7671 3867
BIC: ARSPBE22

