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DoelstellingSamenwerking

Ziekenhuizen    Wij zijn er zowel voor gelaryngectomeerden
 als voor personen met een tracheotomie en 
ook voor zij die een partiële laryngectomie 
hebben , hun partners en familie te 
ondersteunen en te informeren .

   Onze patiëntenbegeleiders en vrijwilligers 
bekwamen zich in deze materie bij KOTK die bekwamen zich in deze materie bij KOTK die 
hiervoor cursussen en bijscholingen 
organiseert , of deze personen zijn 
professionele hulpverleners.

   Personen die een operatie moeten ondergaan 
krijgen dan ook zowel voor als na de ingreep
bezoek van  goed gerevalideerde lotgenoten 
die hebben leren omgaan met hun beperking. die hebben leren omgaan met hun beperking. 
Zij geven vanuit eigen ervaring informatie aan 
de nieuwe lotgenoot en zijn omgeving en 
luisteren naar zijn/haar bekommernissen.

   Op de bijeenkomsten wordt informatie 
verschaft en wordt er op een gezellige manier 
voor gezorgd dat de mensen beetje bij beetje 
hun beperking leren aanvaarden en niet in een hun beperking leren aanvaarden en niet in een 
isolement geraken.

   We vinden  het ook belangrijk dat de 
contacten tussen onze vrijwilligers en de 
professionele hulpverleners zo goed mogelijk 
zijn. Er is regelmatig overleg zodat onze 
werking zo goed mogelijk bijdraagt aan de 
ondersteuning van de nieuwe lotgenoot en ondersteuning van de nieuwe lotgenoot en 
zijn partner & familie.

   Wij geven voordrachten aan studenten 
verpleegkunde en logopedie.

   Wij informeren ook professionele 
hulpverleners zoals personeel van de 
brandweer, Civiele bescherming , politie.

   Wij ondersteunen studenten bij het maken 
van hun eindwerk , wij promoten onze van hun eindwerk , wij promoten onze 
werking op allerlei infostanden  van 
congressen- studiedagen- symposia.

   Wij onderhouden nauwe banden met de 
zusterverenigingen via de 
“ Liga voor Gelaryngectomeerden ” en onze 
Brusselse vrienden.

   We verlenen onze medewerking in scholen    We verlenen onze medewerking in scholen 
tijdens de lessen rond gezondheid en in het 
bijzonder rond  rookpreventie.
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Informatie

Onze zelfhulpgroep is opgericht in 1966 ,
met statuut van vzw sinds 1985.
Maatschappelijke zetel
Kasteelstraat 17 -Bus 5
tel. : 0478/32.90.39

Http://WWW .laryngectomie-tracheotomie.be
Contact@laryngectomie-tracheotomie.beContact@laryngectomie-tracheotomie.be
Fortis Bank : BE 60 2200 6793 2570 -

GEBABEBB

Stichtend lid van:
Liga voor Gelaryngectomeerden - vzw
Ondernemingsnummer : 0841.111.7444

Http:// WWW.ligavoorgelaryngectomeerden.be
Contact@ligavoorgelaryngectomeerden.beContact@ligavoorgelaryngectomeerden.be

Verantwoordelijk uitgever :
Antwerpse Vereniging voor Gelaryngectomeerden-vzw
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