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De Europese Donordag
9 september 2017
De Europese Dag voor Orgaandonatie en transplantatie (EODD)
werd voor het eerst gehouden in 1996.
Sindsdien heeft de Raad van Europa ieder jaar de krachten gebundeld met telkens een ander Europees land, om het besef van het belang van de orgaandonatie onder de aandacht te brengen van het
brede publiek.
Dit jaar is Zwitserland het gastjaar. De “Bundesplatz” te Bern zal het
podium zijn voor een grootschalig evenement om de
dag te vieren op zaterdag 9 september 2017. Men
voorziet concerten, informatiestanden, politieke toespraken en een opwindend programma van passende evenementen.
Terzelfdertijd zal in Genève de Werelddag voor Orgaandonatie en
transplantatie gehouden worden en is deze datum ook de Zwitserse
Nationale Feestdag! Het zal de allereerste keer zijn deze parallelle
evenementen in het zelfde land plaatsvinden.
Ook Zwitserland kampt met lange wachtlijsten voor orgaantransplantaties. Daarom wil “Swisstransplant” de Zwitserse burgers er toe
aanzetten om zich als donor te laten registreren en hun nabestaande
te laten weten dat zij hiertoe bereid zijn. Een aantal ziekenhuizen en
hun medisch personeel zullen zich inzetten bij de diverse evenementen.
De donordag is ook een goed moment om onze erkentelijkheid uit
te drukken voor de donoren, hun familie en het medisch personeel dat
zich in de vele ziekenhuizen in België inzet voor de orgaandonatie.
Het is in onze patiëntenvereniging een traditie geworden dat wij ter
gelegenheid van de donordag in een aantal ziekenhuizen de medewerkers die zich speciaal voor de donatie inzetten gaan bedanken.
De voorbije jaren werd de donordag in oktober gehouden, doordat
het nu in september zal zijn wordt onze jaarplanning wat dooreen geschud. We zullen in september de ziekenhuizen te Gent, Dendermonde en Aalst bezoeken en in oktober komen dan vooral die in WestVlaanderen aan de beurt.
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Dr. Tomas E. Starzl
Vader van de levertransplantatie overleden
Dr. Thomas Earl Starzl, werd geboren op
11 maart 1926 in het stadje Le Mars in
de staat Iowa USA en overleed te Pittsburgh Pennsylvania op 4 maart 2017 op
90-jarige leeftijd.
Hij was wereldwijd bekend als pionier
van de orgaantransplantatie.

Zijn familienaam klinkt erg Duits. Zijn overgrootvader Joseph Starzl
(1833-1907) kwam in 1878 als immigrant in de USA aan uit het voormalige Oostenrijk-Hongarije. Hij trok met zijn vrouw Magdalena en
hun 6 kinderen naar het plaatsje Merill niet ver van Le Mars in de
staat Iowa en kocht er een boerderij. Het was dus geen arme landverhuizer.
Diens oudste zoon John (1865-1932) ging,
na zijn studies op de middelbare school, in
Chicago medicijnen studeren, maar trok later
terug naar Le Mars waar hij het Duitse dagblad
“Der Herold” opkocht. Na WO I verscheen het
in een Engelse versie als “Le Mars Global
Post”. Op de foto hiernaast uit 1890, genomen
in de Huebner studio te Chicago, de keurig
geklede John op 25-jarige leeftijd. Duidelijk
goed “geïntegreerd” in de gemeenschap van
de Amerikaanse grootstad.
Roman Frederick Starzl, de vader van dokter Starzl, zette de uitgeverij van de krant verder en was ook bekend als science fiction schrijver. Zijn moeder Anna Laura Fitzgerald, was lerares en verpleegster.
Ze overleed aan borstkanker in 1947 en had een groot respect voor
de dokters die haar bijstonden tijdens haar ziekte.
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Die familiale achtergrond speelde zeker een grote rol bij de keuze
voor medische studies door dr. Thomas Starzl. Op het Westminster
College in Fulton Missouri behaalde hij eerst zijn bachelor diploma
Biologie en vervolgens in 1950, op de universiteit in Chicago zijn master diploma Anatomie. In 1952 werd hij Doctor in de Neurofysiologie.
In het ziekenhuis van Baltimore en later in Miami bekwaamde hij
zich als chirurg en raakte hij geïnteresseerd in de leverbiologie. Op de
universiteit van Colorado deed hij vanaf 1960 onderzoek voor orgaantransplantatie. In de medische wereld was dit een onderwerp dat druk
bediscussieerd werd maar men stond nog nergens.
Zo was er in 1955 een artikel verschenen van Stuart
Welch (foto hiernaast), die proeven met levertransplantaties op honden beschreef. Dr. Starzl werkte in 1962
twee andere types van transplantatietechnieken uit die
op heden nog steeds gebruikt worden. Hij voerde daarvoor meer dan 150 ingrepen uit bij honden tussen 1958
en 1961.
Immunosuppressieve medicatie tegen de afstoting van getransplanteerde organen had men nog niet en dat betekende dat een succesvolle
transplantatie bij de mens nog niet binnen bereik lag.
Bij de dierenproeven werden ook nieren getransplanteerd. Dr. Starzl diende de dieren
azathioprine (Imuran) toe, maximum 100 dagen. Sommige van niergetransplanteerde dieren en vooral de levergetransplanteerden die
na 100 dagen nog leefden kregen geen afstoting. De hond op de foto leefde nog 13 jaar.
De proeven leidden wel tot een protocol voor het gebruik bij mensen, in
de eerste plaats voor niertransplantaties die dr. Starzl uitvoerde. Men
diende azathioprine (Imuran) toe 2 tot 3 weken vóór de transplantatie
plus prednisone (Medrol) nadien. Vanaf 1964 werd azathioprine (Imuran)
niet meer vooraf toegediend.
Tussen 1 maart en 4 oktober 1963 deed dr. Starzl 5 levertransplantaties
bij een mens. De eerste patiënt overleed tijdens de operatie door bloed-
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verlies. De 4 andere overleden 6,5 tot 23 dagen na de ingreep. Uit de autopsies bleek dat
dit niet te wijten was aan afstoting van het orgaan, maar aan infecties. Het gevolg hiervan
was dat het team van dr. Starzl zichzelf een
stop oplegde voor de levertransplantaties.
Met de niertransplantaties ging men volop
door en deed men ervaring op met de weefseltypering. Men kwam ook tot de conclusie
dat organen van hersendode donoren beter
geschikt waren dan die van overledenen waarvan de dood op de klassieke manier was vastgesteld door het ontbreken van de hartslag en de
ademhaling.
Vanaf juli 1967 werden er door het
team van dr. Starzl terug levertransplantaties gedaan waarbij men als immunosuppressiva Imuran, Medrol en het door
Starzl ontwikkelde ALG (antilymphocyte
globuline) toediende.
Op de foto links, 3 leverpatiëntjes die
na de transplantatie een langere tijd in
leven bleven. Op de knie van de Zweedse chirurg prof. Carl Groth het meisje Julie Rodriguez. Ze leefde langer dan een
jaar en dat wordt als de eerste succesvolle levertransplantatie beschouwd.
Ondanks de veelbelovende vooruitzichten voor de transplantatie van
verschillende organen, beschouwde men de ingreep als “doenbaar maar
niet praktisch”. Pas toen dr. Starzl het toedienen van cyclosporine
(Sandimmune, Neoral) met prednisone (Medrol) kon combineren, kwam
de grote doorbraak.
Cyclosporine werd in 1976 door het Zwitserse geneesmiddelenconcern
Sandoz ontwikkeld. Het aantal patiënten dat een jaar na de ingreep
nog een functionerend transplantaat bij zich droeg, steeg met 15 %.
Eind 1980 verhuisde dr. Starzl naar de Universiteit van Pittsburgh
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waar hij tot op het eind van zijn carrière in 1991 werkzaam was.
Ondertussen waren er ook buiten de USA transplantatiecentra uitgebouwd, de eerste in Cambridge, Parijs, Hannover en Groningen.
Dr. Starzl gaf in zijn loopbaan wereldwijd meer dan 1.300 uiteenzettingen over orgaantransplantatie. Hij publiceerde er meer dan 2.200
wetenschappelijk artikelen over en schreef 4 boeken.
Erg bekend is zijn autobiografisch boek “The Puzzle People, Memoirs of a Transplant Surgeon” (De puzzel mensen, memoires van een
chirurg). Een uittreksel:
“ Iedere patiënt die een orgaan ontvangt van iemand anders is als
een puzzel. Het is niet alleen het verwerven van een nieuw onderdeel. De rest van het lichaam moet veranderen om het geschenk te
kunnen aanvaarden en ook de geest moet de wereld op een andere
manier gaan bekijken ... Ook de pioniers-chirurgen veranderden, het
werden puzzel mensen”.
Het leven en werk van dr Thomas E. Starzl kan men terugvinden op
de website: http://www.starzl.pitt.edu/

DE PRAATHOEK
De ideale plaats van samenkomst voor de
levertransplantatiepatiënten
Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers
In de komende maanden van 2017 afspraak op:
Dinsdag 5 september

Vrijdag 6 oktober

Dinsdag 14 november Vrijdag 8 december
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Jaarlijkse
Feestnamiddag
Voor
levertransplantatiepatiënten en familie,
artsen en paramedici
van het transplantatieteam UZ Gent.

Uitnodiging
Zondag 1 oktober 2017
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
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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 gebak van bakkerij “De nieuwe brug”

15:00

Toespraak door dr. Aude Van Lander van 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
22 september 2017.
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 gelegenheid 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 voorzitter.
Na de groepsfoto wordt u verwend met koffie en gebak.
Dr. Aude Van Lander van het UZ Gent is onze gastspreker. Zij zal het hebben over: “Lidtekenbreuk na transplantatie ”.
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!

Voor uw vragen bel Roger Moeskops
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09/251 23 81

Wegwijzer
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Een uitzonderlijke niertransplantatie
De wereld van de orgaantransplantatie verbaast ons de laatste jaren regelmatig met uitzonderlijke ingrepen die niet passen in ons begrip van de klassieke gang van zaken, namelijk een ziek of defect orgaan vervangen door een donororgaan.
Begin december vorig jaar werd er in het Italiaanse hospitaal Molinette te Turijn een opmerkelijke niertransplantatie uitgevoerd bij een
zesjarig meisje. Het kind werd geboren met een zeldzame afwijking
van de nier en gecompliceerde vervormingen van de bloedvaten in de
buik. Als gevolg hiervan kon ze niet drinken en niet urineren!
Een eerder uitgevoerde niertransplantatie in 2014 mislukte, de ingeplante nier functioneerde niet normaal door de problemen met de
bloedvaten. Uiteindelijk werd een revolutionaire oplossing bedacht.
Om voldoende plaats te creëren
voor de in te planten nier, werd de
milt van het patiëntje verwijderd.
Het duurde ook een hele tijd eer
men een gepaste donor gevonden
had. De ingreep werd een succesvolle wereldpremière. Het meisje
kan nu voor het eerst sinds zes
jaar drinken en normaal plassen.
Bij de mens bevindt de milt zich in de
linker bovenhelft van de buik, onder het
middenrif en achter de maag. Bij een
normaal individu is de milt ongeveer
125 × 75 × 50 mm groot met een gewicht van 150 à 250 gram. Men kan
perfect leven zonder milt, maar men
wordt dan meer kwetsbaar voor infecties.
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Nierdonor wordt zelf nierpatiënt
De Nederlander Peter Keijsers (63) uit Arcen bij Venlo, doneerde
eind vorig jaar een nier, maar de operatie verliep niet zoals gehoopt.
Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest kortstondig worden gereanimeerd.
Uiteindelijk week het levensgevaar en ontwaakte Keijsers op de intensive care, waar hem het verontrustende nieuws werd verteld dat
zijn overgebleven nier in ‘comatoestand’ verkeerde. Vrij vertaald: de
nier deed niet wat zij moest doen: urine produceren en bloed zuiveren.
Het gevolg is dat de man nu driemaal per week zelf aan de dialyse
moet. Nu, enkele weken later, is de eerste functie hersteld, maar de
tweede niet. En dat betekent dat de Arcenaar sinds de ingreep voorlopig nog is aangewezen op dialyse: driemaal per week vier uur in het
ziekenhuis aan een levensreddende machine die het bloed filtert. ”En
zo ervaar ik dus nu zelf aan den lijve wat het is om nierpatiënt te zijn”,
constateert hij nuchter.
Weken, nee maanden had hij met het
volste vertrouwen, bijna zorgeloos, uitgekeken naar de operatie.
Vlak voordat het zover
was, werd hij ongerust.
Noem het een voorgevoel. “Wat als er iets
misgaat?”
Keijsers doneerde een nier aan een voor hem onbekende persoon,
wat in Nederland meer gebeurt. Waarom, vroeg zijn omgeving hem
de afgelopen maanden. Waarom niet, was zijn simpele antwoord.
“Wat voor mij iets kleins is, een nier afstaan in de wetenschap dat je
lichaam uitstekend functioneert met één nier, betekent voor een ander
een kans op een nieuw leven.”
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Overlijden door Hepatitis stijgt wereldwijd

De Wereld Gezondheids Organisatie stelt vast dat
het aantal overlijdens door virale hepatitis wereldwijd
stijgt, ondanks de behandelingen en vaccinaties die
nu beschikbaar zijn. Tegen 2030 hoopt men toch de
virale hepatitis te kunnen uitrooien.
Volgens het rapport van het WHO zijn er 325 miljoen mensen, zowat 4% van de wereldbevolking, die met hepatitis leven en overlijden
er jaarlijks 1,34 miljoen. Dat is evenveel als voor HIV, tuberculose en
malaria. Maar in tegenstelling tot die ziektes stijgt het aantal overlijdens door hepatitis; sinds het jaar 2000 een stijging met 22%. Hepatitis B en C zijn verantwoordelijk voor
96% van de overlijdens.
Minder Hepatitis B infecties
In 2015 kregen 84% van de kinderen die geboren werden een hepatitis B vaccinatie, in China zelfs
tot 96%. In de landen in het westen
Hepatitis B vaccinatie in Maleisië

van de Stille Oceaan en in Afrika zijn er de meeste nieuwe gevallen.
Bestrijding van Hepatitis C
Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C, maar er zijn nu wel zeer
effectieve medicaties waarmee het virus op 3 maanden tijd kan bedwongen worden. Maar slechts 1% van de patiënten kunnen de medicatie krijgen wegens de zeer hoge prijs van een behandeling.
In sommige landen waar het virus zeer veel voorkomt, heeft men de
prijs kunnen drukken. In Egypte daalde de prijs van 900$ in 2015 naar
200$ in 2016. In Pakistan is de kost zelfs maar 100$.
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Orgaandonatie in Schotland
Groot-Brittannië kampt met een nijpend tekort aan donororganen en
er zijn al meermaals stemmen opgegaan om de wetgeving “om te keren”. Namelijk om het huidige “opting in” systeem (registratie noodzakelijk) te veranderen naar “opting out” (veronderstelde toestemming
tenzij men bij leven verzet heeft aangetekend).
Wales wijzigde vorig jaar zijn wetgeving en dat
zet de Schotse regering er toe aan om ook een
wijziging te overwegen. Sterke voorstander is zeker de minister van Volksgezondheid, Aileen
Campbell (foto hiernaast) en ze krijgt de steun van
de regering die zopas een consultatie heeft uitgevoerd om naar de haalbaarheid van een wetsvoorstel te peilen.
Campell stelt dat een stijging van het aantal donoren met meer dan
30% haalbaar is en dat men in Schotland in 2020 tot 26 donoren per
miljoen inwoners kan komen.
Momenteel hebben 2,4 miljoen mensen, zowat 45% van een bevolking van 5,4 miljoen, zich als donor laten registreren, wat erg bemoedigend is maar ruim onvoldoende. Opmerkelijk is dat slechts 1.834
mensen bij leven verzet hadden aangetekend tegen de afstand van
hun organen.
In het boekjaar 2015/2016 (3+1 kwartalen) stonden 542 patiënten
op de wachtlijst voor een transplantatie. Er waren 99 overleden donoren (18,3 per miljoen inwoners) en 84 levende donoren (nieren). Veel
levende nierdonaties wijst op een tekort aan andere donoren; we zien
dat ook in Nederland en Duitsland. In 2016/2017 was er een plotse
stijging naar 133 overleden donoren (24,6 per miljoen inwoners), de
oorzaak hiervan hebben we niet gevonden in de berichtgeving.
In England zelf waren er voor het boekjaar 2015/2016 1.154 overleden donoren (21,7 per miljoen inwoners) en 890 levende donoren. Er
stonden 5.567 patiënten op de wachtlijst.
14

Afscheid van Isabel De Cocker UZ Gent
De meesten van ons, levergetransplanteerden van het UZ Gent,
werden tijdens hun hospitalisatieverblijf verzorgd door Isabel De Cocker. Zij startte in april 1992 als verpleegkundige op de afdeling Gastrointestinale en Hepatobiliaire heelkunde.
De eerste levertransplantatie
in het UZ Gent werd in 1991 uitgevoerd door professor Bernard
de Hemptinne en het was niet
alleen pionierswerk voor de chirurgen, maar evenzeer voor de verpleegkundigen die
de patiënten na de transplantatie verzorgen.
Isabel had voordien al in ziekenhuizen in Sint-Truiden
en Aalst gewerkt maar de verzorging van transplantatiepatiënten was zeker een grote uitdaging. Niet alleen
op medisch vlak maar ook psychologisch.
Veel getransplanteerden zijn aan de dood ontsnapt
en beseffen dat nadien maar al te best. Maar kort na
de operatie zijn ze dikwijls totaal in de war en soms bijna onhandelbaar. Dat is voor de verpleegkundigen erg belastend en maakt de verzorging extra moeilijk. Sommige patiënten rukken de infusen en sondes uit, roepen, tieren en slaan om zich heen. Ze praten wartaal of
hallucineren.
Men leerde ook dat de patiënten nood hadden aan informatie over
hoe zich te gedragen na hun ontslag uit het ziekenhuis. Isabel heeft
een enorme bijdrage geleverd door het opstellen van de brochure
“Levertransplantatie Richtlijnen bij ontslag”. De derde uitgave is nu
beschikbaar op de website van het UZ: www.uzgent.be/

zorgaanbod/informatiefolders/gastro-intestinale heelkunde
Na 25 jaar op de afdeling, haar zilveren jubileum zegt ze zelf, heeft
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Isabel besloten dat de tijd voor een verandering in haar loopbaan gekomen was en op 16 mei is ze op de Centrale opnamedienst een
nieuwe job begonnen.
Wij waren “gealarmeerd” van het afscheid en konden haar net op
tijd nog gaan bedanken voor de
vele jaren van uitstekende zorgen,
toewijding en empathie voor ons:

haar transplantatiepatiënten.
Ikzelf werd in het jaar 2000 getransplanteerd en tijdens de jaren
dat ik voorzitter was van onze zelfhulpgroep zag ik Isabel regelmatig,
onder andere voor het opstellen
van de brochure voor de levergetransplanteerden en bij de bezoeken aan onze lotgenoten.
Het deed me dan ook uitermate
veel plezier dat ik haar in naam van onze patiëntenvereniging, een
afscheidscadeautje mocht gaan overhandigen.
Roger Moeskops, mei 2017

ORGAANDONATIE
IS HET SCHENKEN VAN LEVEN
VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE DOOD
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Praat over orgaandonatie
Laat je familie weten hoe jij erover denkt

