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U bent welkom als lid van lzvg
- U kunt zich als lid aanmelden
door het aanmeldingsformulier
uit deze folder in te vullen en
in een gefrankeerde omslag
terug te zenden.

"

Handtekening :

Datum :

- Via mail of telefoon aan
één van onze bestuursleden.
(Zie bijgevoegde fiche).

- Giften worden in dank aanvaard.
Rekeningnummer :
BE 52 0682 4634 9109

Email :

Lotgenoten contact voor
mensen zonder stembanden
en hun partner
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Info : www.lzvg.be
"

G.S.M. :

Tel :

Adres :

Met dank aan :

Naam :

Limburgse Zelfhulpgroep
voor Gelaryngectomeerden

Of :
- via www.lzvg.be

Patiënt sinds :

Andere..........................

Partner
Patiënt

Geboortejaar :

Familie

Aanmeldingsformulier

Bij een gelaryngectomeerde is, meestal als gevolg
van een kwaadaardig gezwel, het strottenhoofd
(larynx) geheel of gedeeltelijk weggenomen.
Dat betekent dat hij of zij geen stembanden meer
heeft en dus niet meer op de normale manier kan
spreken.
Bovendien mondt de luchtpijp, door een
kunstmatige opening (stoma), uit in de voorkant
van de hals en staat niet meer in verbinding met
de neus en de mond.
Het stoma is dus een rechtstreekse, open
verbinding naar de longen.
De meeste gelaryngectomeerden hebben geleerd
om zich via één of meer van de volgende
manieren verstaanbaar te maken:
- via de slokdarm
- met behulp van stemprothese
- met behulp van 1 elektro larynx (servox)
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Wat zijn onze doelstellingen.

- Steun verlenen aan lotgenoten en partners.
- Een schakel zijn tussen lotgenoten enerzijds
en deskundigen en professionelen anderzijds.
- Belangenbehartiging van de leden.
- Verbeteren van onderlinge communicatie door
problemen te bespreken en ervaringen uit te
wisselen.

Hoe kunnen wij deze verwezenlijken?

- Praktische hulp en tips met nuttige adressen.
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Wat is Laryngectomie?

- Maandelijkse samenkomsten voor leden en
partner.

- Organiseren van voordrachten die aan de
wensen van de leden tegemoet komen.
- Samenwerking met Limburgse ziekenhuizen,
dokters NKO, logopedisten en andere
hulpverleners.
Na operatie

- Voordrachten bij „Eerste hulp verleners“.

- Website : www.lzvg.be

Frankeren
als brief

- Driemaandelijks tijdschrift „Onze Communicatie“.

"

Voor operatie

LZVG Ledenadministratie
Verjans Marcel
Bammestraat 85
B-3740 Bilzen

- Ziekenhuis alsook huisbezoeken bij nieuwe
lotgenoten.

