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   In 2002 leerde ik Hedwige Reunis en haar man Antoine De Riek 

kennen die een bezoek brachten aan onze Praathoek. Met die bijeen-

komsten waren we pas gestart en die werden druk bezocht door de 

pas getransplanteerden en door patiënten die nog op een levertrans-

plantatie wachtten. 

   Hedwige was in juli 2002 getransplanteerd, ze was toen 64 jaar. Op 

veertigjarige leeftijd had ze gezondheidsproblemen gekregen, een 

baarmoedermyoom met succes laten verwijderen, maar pas nadien 

ontdekte men dat ze een ernstig leverprobleem had. Totaal onver-

wacht natuurlijk kwam toen de conclusie: “mevrouw, u hebt een lever-

transplantatie nodig” en werd ze doorverwezen naar het UZ Gent. 

   Na vijf maand op de wachtlijst kwam de eerste oproep, maar de 

operatie ging niet door. Kort daarop de tweede, maar het was pas bij 

de derde dat de transplantatie kon gebeuren. 

   Hedwige en Antoine hadden in de Praathoek hun angsten rond het 

bange afwachten kunnen vertellen 

en dat verlichtte hun zorgen. 

   Nadien bleven ze vaste bezoekers 

van de Praathoek bijeenkomsten en 

werden de rollen omgekeerd. Nu 

waren zij het die andere patiënten 

die op de wachtlijst stonden moed 

inspraken.  

   Het was niet Hedwige alleen die haar verhaal deed, maar ook haar 

echtgenoot Antoine, die als het ware “mee-getransplanteerd” was. 

Dat was voor de gesprekken in de Praathoek absoluut een pluspunt. 

De partner van de getransplanteerde beleeft alles mee en in veel ge-

vallen staat hij of zij nog meer onder druk. Vooral als de gezondheids-

toestand van de patiënt er sterk op achteruitgaat.  

Een voorbeeld van inzet voor je lotgenoten  
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   In 2013 worden Hedwige en Antoine opgenomen in het bestuur van 

onze zelfhulpgroep. 

   Door de renovatie van de cafe-

taria in het K12 gebouw konden 

we een tijdlang geen Praathoek 

meer organiseren.  

           

Maar bij de heropening in december 

2013 is het aan Hedwige en Antoine om 

de “honeurs” waar te nemen. 

   Ze blijven evenwel niet gespaard van tegenslagen. Hedwige breekt 

bij het oversteken van de straat een heup en moet na de operatie lan-

ge tijd revalideren. Dat heeft dan ook weer tot gevolg dat er meer last 

op de schouders van Antoine kom te liggen. 

   Begin dit jaar beslisten ze dan ook om niet langer als bestuursleden  

actief te blijven. Ze leven nog altijd erg mee met het reilen en zeilen 

van onze patiëntenvereniging en als er een bijeenkomst wordt gehou-

den, zoals de feestnamiddag, willen ze er absoluut bij zijn. Het is voor 

hen dan telkens weer een gelegenheid om “hun” lotgenoten terug te 

zien. 

   Een zelfhulpgroep die jarenlang op de inzet van dergelijke mede-

werkers mag rekenen, kan niet anders dan zich een rijke verenging te 

voelen. De morele ondersteuning van patiënten-lotgenoten is onze 

belangrijkste doelstelling en daar hebben Hedwige en Antoine een 

grote rol bij gespeeld. Niet alleen de bestuursleden maar vooral al 

diegenen met wie ze zo dikwijls gebabbeld hebben, in goede en min-

der goede dagen, zijn hun daar uitermate dankbaar voor.  

 

Roger Moeskops  
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 In  2015 telde China 1 miljard 370 miljoen inwoners en India 1 miljard 

240 miljoen. Op de derde plaats kwam de U.S.A. met 317 miljoen, 

wat ongeveer slechts een vierde is van de eerste twee. De EU heeft 

508 miljoen inwoners voor de 28 lidstaten samen. 

  China komt bijna dagelijks in het nieuws doordat het een economi-

sche grootmacht geworden is en de beelden die we er bij te zien krij-

gen verbazen ons telkens weer.  

  India komt slechts sporadisch in het beeld. Maar in bepaalde domei-

nen, zoals bijvoorbeeld de informatica, verbaast het ons evenzeer. 

Wat ook opvalt is dat slechts een beperkt deel van de bevolking, van 

de economische vooruitgang geniet. We krijgen meer beelden over 

overbevolking, krottenwijken, discriminatie en armoede. 

  Zo was er onlangs een TV documentaire te zien over de verdoken 

(gecamoufleerde) orgaanhandel. Daarin werd echter bitter weinig in-

formatie gegeven over de situatie van de orgaantransplantatie en or-

gaandonatie in India in het algemeen. We pikten een artikel op in 

“The Economic Times - India Times” met wat cijfermateriaal en com-

mentaar hierop. 

  Volgens de MOHAN Foundation, een van de aangehaalde organisa-

ties voor orgaandonatie, dacht twintig 

jaar geleden niemand dat orgaandonatie 

mogelijk zou zijn in India. Tien jaar later, 

in 2010, was er 1 donor per 20 miljoen 

inwoners. In 2015 was er 1 donor per 2 

miljoen inwoners, een 600-tal voor het 

ganse, immens grote land. Ter vergelij-

king: in België waren er dat 315 of 28 per 

miljoen inwoners. 

  De stijging van het aantal donoren is te danken aan de inspanningen 

die de overheid en diverse organisaties de voorbije vijf jaar geleverd 

Orgaantransplantatie in India  
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hebben.  

  Zo heeft de overheid het NOTTO gelanceerd (National Organ and 

Tissue Transplant Organisation) dat o.a. voor een betere coördinatie 

van het gebruik van de donororganen gezorgd heeft. Ook de toestem-

ming voor de afstand van organen van hersendode patiënten door de 

familieleden is er sterk op vooruit gegaan. In 2015 gingen 42% van de 

familieleden hiermee akkoord, tegenover slechts 10% in 2010. 

   Maar dat is niet voldoende. De cijfers hieronder maken in India wel-

iswaar een positieve indruk, ons doen ze eerder schrikken. We heb-

ben in België, met iets meer dan 11 miljoen inwoners, bijna evenveel 

donoren en transplantaties. 

   Het aantal mensen dat een orgaantransplantatie nodig heeft is wer-

kelijk huiveringwekkend. De volgende cijfers worden geciteerd: 

NIEREN: 175.000 LEVER:   100.000  LONGEN: 20.000 

HART:       50.000  

   Het gevolg van de tekorten is natuurlijk dat de meeste van deze pa-

tiënten overlijden, ook nierpatiënten die de kosten voor de nierdialyse 
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niet kunnen betalen. De meeste transplantaties worden trouwens uit-

gevoerd in private ziekenhuizen en zijn duur. De gouvernementele 

ziekenhuizen zijn dikwijls niet uitgerust om transplantaties te doen en 

hebben een gebrek aan chirurgen en verpleegkundigen die de nodige 

ervaring hiervoor hebben. 

   Het land zal dus nog enorme inspanningen moeten leveren, vooral 

wat de infrastructuur betreft, meer transplantatiecentra met het ge-

schikte personeel. Sinds 2011 is er wel vooruitgang geboekt. Er zijn 

nu 220 centra die een licentie hebben voor het uitvoeren van nier-

transplantaties, 50-60 voor levertransplantaties, 30-35 voor harttrans-

plantaties, 10 voor hart + long transplantaties. 

   Men zou dus kunnen verwachten dat er veel meer transplantaties 

gedaan worden, er zouden voldoende donoren gevonden worden, 

maar de kosten die de patiënt zelf moet dragen liggen te hoog. In het 

artikel uit de India Times wordt het geval van een harttransplantatie 

vermeld die 3 miljoen roepies kostte. Dat stemt overeen met een 

40.000 euro, maar als men weet dat de Indiër een 70 euro per maand 

aan voeding besteedt, is dat een enorm bedrag. Zelfs voor de nierdia-

lyse is dat het geval, mensen moeten soms hun huis verkopen om de 

dialyse te kunnen betalen.  

   Zowat 90% van de transplantatiecentra zijn privé ziekenhuizen en 

bevinden zich in de steden. De deelstaat Bihar, die in het noordoosten 

aan Nepal grenst, heeft bijna 100 miljoen inwoners. Sinds kort heeft 

één ziekenhuis in de hoofdstad Patna (1,4 miljoen inwoners) een li-

centie kregen voor het uitvoeren van niertransplantaties. 

   Het artikel in de India Times klinkt een beetje hoopvol, maar tegelij-

kertijd legt het de vinger op de zere plek: alleen de welgestelden ma-

ken een kans om een transplantatie te krijgen. De kloof tussen arm en 

rijk is enorm en dat zal niet snel veranderen. 

Praat over orgaandonatie 

Laat je familie weten hoe jij erover denkt 
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Jaarlijkse 

Feestnamiddag 

Voor 

levertransplantatiepatiënten en familie, 

artsen en paramedici 

van het transplantatieteam UZ Gent. 

Zondag 2 oktober 2016 

13:45-18:00 u 

Salons Roskam - Roskamstraat 38 - 9820 Merelbeke 

Organisatie 

Bestuur van de zelfhulpgroep Hepatotransplant-Gent vzw  

in samenwerking met de diensten Heelkunde en  

Hepatologie Gastro-enterologie van het UZ Gent 

Uitnodiging  
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PROGRAMMA 

13:45  Ontvangst met alcoholvrij drankje 

14:00  Voorzitter dhr. Eddy Coene aan het woord 

14:10  Groepsfoto 

14:30  Koffie met taart 

15:00  Toespraak door dr. Marijn Carpentiervan het UZ Gent 

16:00  Koude schotel met 3 soorten vis en vlees 

17:00  Quiz 

18:00  Einde 

Inschrijving 

   Deelnameprijs: 

 Leden en hun partner   € 18,00 / persoon 

 Niet-leden     € 25,00 / persoon 

 Kinderen tot 12 jaar   €   8,00 / kind 
 

Inschrijven uitsluitend door overschrijving via het hierbij gevoegde  

overschrijvingsformulier.  

 

Aan de hand van het overgeschreven bedrag kunnen we zien  

hoeveel personen er per inschrijving deelnemen. 
 

De betaling dient ons te bereiken op uiterlijk  

23 september 2016. 
 

Consumpties die extra gebruikt worden dienen rechtstreeks betaald 

te worden aan de kelners. 
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Beste vrienden 

 Onze jaarlijkse feestnamiddag is een uitstekende gele-

genheid voor de levergetransplanteerden, hun partner en 

familieleden om met het transplantatieteam van heelkunde 

en de dokters van de dienst Hepatologie Gastro-enterologie, 

een aangename namiddag door te brengen. 

 U wordt verwelkomd door Eddy Coene, onze voorzit-

ter. 

 Na de groepsfoto wordt u verwend met koffie en taart. 

 Dr. Marijn Carpentier van het UZ Gent is onze gast-

spreker. Hij zal het hebben over: “Transplantatie en diabe-

tes”.   

 Bij de koude schotel is er tijd om bij te praten, nieuwe 

mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook 

de dokters en de andere medewerkers van het UZ Gent 

stellen het weerzien van hun patiënten erg op prijs.  

 Als afsluiter is er dit jaar terug een quiz voorzien en 

sturen we de winnaars met een mooie herinnering aan onze 

feestnamiddag naar huis. 

 U wordt verwacht! 

  09/251 23 81 Voor uw vragen bel Roger Moeskops 
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 Wegwijzer 
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Bij de dienst patiëntenbegeleiding van het UZ Gent kunt u contact 
nemen met sociale werkers/verpleegkundigen die speciaal ter be-
schikking staan voor de transplantatiepatiënten. Dit zowel vóór als 

na de transplantatie. 

 U bent op consultatie geweest en u weet niet goed hoe het 
verder moet… 

 U voelt zich beroerd omdat u in het ziekenhuis wordt opgeno-
men… 

 En wat erna…? 

 U voelt zich angstig, verdrietig, onzeker… 

 Zullen mijn partner en mijn familie zich kunnen behelpen? 

 Ook mijn familie heeft vragen en voelt zich onzeker en ge-
spannen… 

 Een verkennend gesprek met de sociaal verpleegkundige kan 
hierbij een hulp zijn. 

 Al uw vragen en bekommernissen zijn welkom bij ons. 

 Hebben wij geen passend antwoord dan helpen wij u verder 
op weg. 

 U piekert over tal van praktische regelingen? 

 U vraagt zich af of u al uw huishoudelijke en administratieve 
zaken nog kunt regelen? 

 U bent bang dat u dat allemaal niet zal kunnen betalen? 

 Sociale voorzieningen, kom ik daar voor in aanmerking? 

Eindelijk naar huis! Blij, maar ik heb nog veel zorgen nodig.  

 Wie helpt mij daarbij? 

 U kan de sociale dienst rechtstreeks bereiken in het kliniek 
gebouw K12, op het gelijkvloers links van de receptie of 

telefonisch via:         09 332 41 45 

of per e-mail: socialedienstpatiënten@uzgent.be    

  

De dienst patiëntenbegeleiding ten dienste 

van de levertransplantatiepatiënten  
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   Eind mei mochten we er afscheid nemen van mevrouw Jenny 

Lagaert die op 1 juni met pensioen ging.  

   Zij begon haar loopbaan bij het UZ Gent in 1973 bij de toenmali-

ge “Sociale Dienst Heelkunde”. Toen professor de Hemptinne in 

1991 te Gent startte met levertransplantaties, kreeg ze de opdracht 

zich speciaal in te zetten voor deze pati-

ënten. 

    Ze bouwde een enorme expertise op 

en begreep als geen ander de bekom-

mernissen van de transplantatiepatiënten. 

Toen ik tijdens ons laatste gesprek toch 

met enige verbazing opmerkte dat ze dus 

43 jaar met de sociale problemen van de 

patiënten bezig was, veegde Jenny dat 

getal snel van tafel door te zeggen dat ze 

nu zeker tijd zou krijgen om wat vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Bedankt Jenny 

 

   In de plaats van Jenny komt er een jonge kracht: Veerle Weyne.  

Veerle is sociaal verpleegkundige en werkte als thuisverpleegkun-

dige tot ze in september vorig jaar door het 

UZ Gent bij de dienst gastro-enterologie 

werd aangeworven. Bij onze kennismaking 

begin juni vertelde ze dat ze gestart was met 

het bezoeken van al de pretransplantatie 

patiënten die voor de vooronderzoeken op-

genomen worden. Op dat moment had ze 

nog geen contact gehad met de getransplan-

teerden zelf. 

We wensen haar veel succes met haar nieuwe opdracht. 

Roger Moeskops 
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   Eind maart dit jaar vond in het UZ Gent de eerste robot geassisteer-

de niertransplantatie van het land plaats. Tijdens een kijkoperatie 

werd met behulp van een operatierobot een nier verwijderd bij een 

levende donor en vervolgens ingeplant bij een patiënt met ernstig 

nierfalen.  

   Het UZ Gent is het eerste Belgische ziekenhuis dat deze ingreep 

volledig robot geassisteerd kan uitvoeren. Die verwezenlijking is te 

danken aan de nauwe samenwerking tussen de diensten Nefrologie, 

Thoracale en vasculaire heelkunde en Urologie, en aan de ruime ex-

pertise binnen het UZ Gent in robot geassisteerde chirurgie. 

   Bij een robot geassis-

teerde ingreep voert de 

chirurg een kijkoperatie 

uit met behulp van een 

operatierobot. Die heeft 

meerdere werkarmen 

waaraan een camera en 

instrumenten worden 

bevestigd. Om ruimte te 

creëren voor de ingreep wordt de buik opgeblazen met koolzuurgas. 

De chirurg brengt een aantal kleine incisies in de buik aan met daarin 

holle buisjes. Zo worden de instrumenten in de buik van de patiënt 

gebracht. De werkinstrumenten kunnen 360 graden roteren. Dat laat 

toe om het weefsel tot op de millimeter nauwkeurig te spreiden, aan 

te snijden of af te klemmen. De chirurg bedient de operatierobot van 

achter een console naast de operatietafel, via handgrepen, knoppen 

en pedalen. De structuren in het operatiegebied worden driedimensio-

naal en tot 10 maal vergroot weergegeven. Zo komt elk detail duidelijk 

in beeld, kan de chirurg op moeilijk bereikbare plaatsen komen en 

Operatierobot voor niertranplantaties  
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heel precies manoeuvreren. 

Minder pijn, sneller herstel 

   Een robot geassisteerde niertransplantatie heeft een kleiner risico 

op complicaties dan een klassieke niertransplantatie en ze is minder 

ingrijpend. Terwijl een klassieke niertransplantatie een incisie van vijf-

tien tot twintig centimeter in de onderbuik vergt, kan de robot geassis-

teerde ingreep via een incisie van een vijftal centimeter ter hoogte van 

de navel. Daardoor heeft de patiënt na de ingreep minder pijn, herstelt 

hij sneller en moet hij minder lang in het ziekenhuis blijven. Bovendien 

is het litteken minder groot.  

Enkel bij levende nierdonatie 

   De operatierobot wordt voorlopig enkel ingezet bij transplantaties 

met een levende nierdonor. De artsen wegen telkens nauwgezet af bij 

welke ingreep de patiënt het meest gebaat is. Een transplantatie met 

behulp van de robot is voor de patiënt niet duurder dan een klassieke 

ingreep.  

Bron: www.uzgent.be 

 

 

D E  P R A AT H O E K  

De ideale plaats van samenkomst voor de  

levertransplantatiepatiënten 

Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers.  

Afspraak op de volgende dagen:  

Vrijdag 2 september  

Dinsdag 11 oktober 

Vrijdag 4 november 

Dinsdag 6 december 
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De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de 

provinciegriffier van West-Vlaanderen hebben het 

genoegen u uit te nodigen naar de 4de Transplantfitdag 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen neemt opnieuw het voortouw en orga-

niseert een sportdag voor getransplanteerden. Met deze vierde sensibilise-

ringscampagne over orgaandonatie wil het provinciebestuur West-

Vlaanderen benadrukken dat sporten op gelijk welk niveau bijdraagt tot de 

gezondheid. Voldoende bewegen doet het risico op hart- en vaatlijden, hoge 

bloeddruk, ouderdomsdiabetes en kanker aanzienlijk afnemen. 

Meer nog, gezonde intensieve lichaamsbeweging voldoet aan de volgende 

drie criteria, die u onthoudt met het letterwoord  FIT; frequentie, intensiteit en 

tijdsduur. Deze criteria zijn alle drie even belangrijk. Als u op die manier be-

weegt, gaat uw conditie er zeker op vooruit! 

Beweeg daarom op zondag 25 september samen met uw familie en vrienden 

en beleef een onvergetelijke wandel- of fietstocht in het landschap van het 

provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers in Harelbeke. Over de groe-

ne long van de verstedelijkte regio die Zuid-West-Vlaanderen is, valt heel wat 

natuurnieuws te vertellen. Samen met een natuurgids verken je thema’s 

zoals vogels, paddenstoelen, bos en water doorheen het provinciaal domein. 

Ook maakt u kennis met een aantal leuke recreatiesporten of natuurspelen 

zoals bostwister, vijvermikado en bosjenga. Voor iedereen worden er gratis 

fietsen ter beschikking gesteld of verkent u liever het parcours met uw eigen 

fiets, dit behoort ook tot de mogelijkheden. Of boek een bezoek aan de pro-

fessionele imker en ontdek het boeiende leven van de levensnoodzakelijke 

insecten. Of een rondvaart met een elektrische boot is tevens een unieke 

belevenis. Tijdens deze tocht krijgt u meer uitleg over de waterkwaliteit en de 

natuurpracht van de plas of over de geschiedenis en de werking van het do-

mein. Een teambuildingsactiviteit daagt u uit om verschillende proeven tot 

een goed einde te brengen. Of neem deel aan de workshop beeldenatelier 

en creëer uw eigen beeldje. Op deze manier draagt u uw steentje bij tot de 

Centre of Children in Vulnerable Situations in Noord Uganda en Oost Congo, 

die fysieke en psychologische ondersteuning biedt aan jongeren getroffen 
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door oorlogssituaties. Het provinciaal Sport- en Natuurcentrum de Gavers 

garandeert u ongetwijfeld een boeiende dag! 

 

Zondag 25 september 2016, van 10u15 tot 18u00 

in het provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers, 

Eikenstraat 131 in Harelbeke. 
 

 
Programma 

 
10u15 – 11u00 

Onthaal deelnemers met koffie/thee en pistolets 
 

11u00 – 12u30 Start sportactiviteiten deel 1 
Beeldenatelier 
Teambuilding 

Recreatiespelen 
Rondvaart met de fluisterboot en bezoek bij de imker 

 
12u30 – 14u00  

Lunch: pastabuffet 

Beeldenatelier 

 
14u00 – 16u30 Start sportactiviteiten deel 2 

Beeldenatelier 
Begeleide fietstochten met tussenstop (20 km of 40 km) 

Op stap met de natuurgids 
Recreatiespelen, Natuurspelen 

Rondvaart met de fluisterboot en bezoek bij de imker 
 

16u45 - 18u00 Slotwoord door mevr. Myriam Vanlerberghe,  
gedeputeerde voor Welzijn. 

Aansluitende receptie en muzikaal slot. 

Interesse …. ? Inschrijven kan nog tot 1 september 2016!  

Mis deze sportieve familienamiddag niet en bevestig uw deelname via 

het inschrijvingsformulier op de provinciale website www.west-

vlaanderen.be/orgaandonatie . Beschikt u niet over een internetaan-

sluiting, bel dan  050 40 33 97 (Hilde Meuleman – dienst Welzijn).  

De deelname is gratis. 
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