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   Afgekort OPS, wordt hiermee een aantasting van het centrale ze-

nuwstelsel bedoeld door langdurige blootstelling aan solventen. 

“Syndroom” wordt in de geneeskunde gebruikt als het gaat over  

symptomen waarvan het exacte ziektemechanisme (nog) niet gekend 

is. “Organisch” wijst op schade aan het zenuwstelsel. “Psycho” wijst 

op mentale of gedragsstoornissen. 

   Langdurige blootstelling aan solventen kan 

leiden tot verschillende lichamelijke en psychi-

sche klachten. Solventen zijn vluchtige stoffen 

die via de longen gemakkelijk opgenomen 

worden. Je kan op verschillende plaatsen in 

het lichaam onherstelbare schade oplopen. 

Een kort overzicht: Hersenen, ogen, neus, mondholte, luchtpijp en 

longen, hart, lever, maag, nieren, huid, zenuwen, ei– en zaadcellen, 

beenmerg en bloed. 

Risicoberoepen 

Voornamelijk mensen die dagelijks met producten met solventen wer-

ken lopen risico. 

- In de eerste plaats alle schilder- en coatingactiviteiten. De aandoe-

ning wordt daarom ook wel de “schildersziekte” genoemd. 

- Vloerbekledingsbedrijven: solventen in lijmen en ontvetters. 

- Chemische industrie die allerlei producten maakt, die solventen be-

vatten . 

- Laboratoria en ziekenhuizen bij allerlei onderzoeken. 

- Hout en meubelindustrie. 

- Grafische en papierindustrie: in drukinkten en reinigingsmiddelen. 

- Schoonmaakbedrijven: in ontvettingsmiddelen. 

- Autocarrosserie, garages en benzinestations. 

- Chemische droogkuis. 

Organisch Psychosyndroom door Solventen  
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- Textielbedrijven: bij het bedrukken van textiel. 

- Land- en tuinbouw: in bestrijdingsmiddelen en pesticiden. 

- Aanmaak van polyesters, rubber en kunststoffen. 

   In grote bedrijven worden  beschermingsmaatregelen genomen: 

goede verluchting, plaatselijke afzuiging, de juiste beschermingsmas-

kers en filters. Maar in kleine werkplaatsen worden of werden de risi-

co’s niet voldoende erkend of ernstig genomen, dikwijls bij het gebruik 

van schoonmaakproducten, bijvoorbeeld bij drukkers en bij het plaat-

sen van vloerbekledingen. 

Diagnose 

   Voor heel wat klachten van patiënten is het voor de artsen moeilijk 

om een juiste diagnose te stellen en wordt de link naar OPS niet snel 

gelegd. Bovendien is dikwijls een multidisciplinaire aanpak vereist. 

Lijdensweg 

   Ook in onze patiëntenvereniging was OPS als aandoening niet ge-

kend tot op een dag er iemand op een van onze Praathoek bijeen-

komsten zijn verhaal erover vertelde. 

   Jaren geleden was de man gestart met een schilderbedrijf dat ge-

specialiseerd was in het schilderen van kaders. Het werd een succes-

verhaal, uiteindelijk stelde hij 15 mensen te werk, zelf was hij minder 

en minder bij het schilderen betrokken. Maar voordien had hij in zijn 

jongere jaren in een drukkerij gewerkt en bij dat werk kwamen veel 

solventen te pas. 

   Rond 1995 begon hij een aantal symptomen te vertonen waarvan 

de oorzaak niet direct te vinden was: vermoeidheid, duizeligheid, tin-

telingen in de vingers. Tenslotte concludeerde men dat OPS de oor-

zaak was. De aandoening kreeg in die tijd meer bekendheid en werd 

in 1999 erkend als beroepsziekte. 

   De ziekte verergerde, heel wat zenuwbanen waren aangetast en 

moesten operatief verwijderd worden. Een langdurig en zeer moeilijk 

verblijf in het UZ Gent had  ook als gevolg dat hij enorm vermagerde 

en nog 50 kg woog. 

   Bovendien ontdekte men dat hij een kwaadaardig gezwel in de le-
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ver had, dat niet kon verwijderd worden. In april 2014 werd hij terug 

opgenomen voor de verdere vooronderzoeken met het oog op een 

levertransplantatie en kwam hij op de wachtlijst hiervoor. 

   Begin januari 2015 was het zover, de transplantatie verliep goed 

maar het duurde toch een 3-4 weken vooraleer hij naar huis kon.  

  Eind vorig jaar was hij duide-

lijk goed hersteld en nam hij 

zeer regelmatig deel aan onze 

Praathoek bijeenkomsten.             

  Eindelijk brak de zon door de 

donkere wolken, de weg naar 

een nieuw leven lag breed 

open. 
 

   Onze welvaartsmaatschappij wordt belaagd door kwalijke effecten 

van de geweldige industriële vernieuwingen die die welvaart mee mo-

gelijk gemaakt hebben . Die ongewilde effecten worden meestal pas 

na tientallen jaren duidelijk en dan kunnen ze zo groot geworden zijn 

dat we ze nog moeilijk kwijt geraken en adequate tegenmaatregelen 

kunnen nemen. Denken we maar aan het asbestverhaal.  

   De gevaren van OPS zijn ondertussen gekend en er is al heel wat 

gebeurd om het probleem in te dijken, maar of we het nu volledig on-

der controle hebben is niet duidelijk. 

    

 

ONZE JAARLIJKSE FEESTNAMIDDAG  

zal plaats hebben op zondag 2 oktober 2016 in de 

Salons Roskam te Merelbeke 

Noteer alvast de datum! 
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Het leven verlaten?  

   Melanie van t’ Hof heeft zopas een her-
ziene uitgave van het verhaal over haar 
levertransplantatie uitgegeven. Die trans-
plantatie gebeurde op 15 april 2007 in het 
UZ Gent en werd uitgevoerd met een 
“afgekeurde lever” . Dat werd ook de titel 
van haar eerste boek. 

   In haar nieuwe boek komt vooral de be-
angstigende zoektocht naar een levens-
reddende oplossing naar voor. 

   Melanie wordt ongeneeslijk ziek ver-
klaard. Haar tumor is te groot en te agres-
sief om nog voor een behandeling in aan-
merking te komen. De kankerprotocollen 
‘schrijven voor’ dat zij het leven moet ver-
laten. Zij heeft nog drie maanden te le-
ven... 

   Op meeslepende en vlotte wijze doet zij verslag van een wanhopige 
zoektocht naar overleving, in binnen- en buitenland, zonder een spoor 
van zelfbeklag of het nawijzen van anderen. Integendeel, humor en 
zelfspot zijn ruimschoots in haar verhaal vertegenwoordigd. 

   De liefde voor haar jonge zoon en een Amerikaan die zij ontmoet in 
de trein naar Parijs, geven haar de kracht om fysieke en mentale 
grenzen te verleggen en anderen hierin mee te slepen. 

   Haar lange zoektocht eindigt in België, waar een uiterst ervaren chi-
rurg, prof. dr. Bernard de Hemptinne, haar leven redt met een afge-
keurd orgaan. Hij schreef een prachtig voorwoord over wilskracht, le-
venslust en individuele patiëntenbenadering en over het boeiende 
van het verleggen van grenzen in zijn beroep. 

Het boek werd uitgegeven door de uitgeverij  ASPEKt 

Amersfoortsestraat 27, 3769 AD Soesterberg, Nederland 

Tel: 0346-353895  Fax: 0346-350947 

www.uitgeverijaspekt.nl info@uitgeverijaspekt.nl 

ISBN: 9789461537898  Paperback € 18,95 
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Onderzoeken bij gestoorde levertesten  

   In ons vorig krantje brachten we al verslag uit over de uiteenzettin-

gen gegeven door prof. dr. Hans Van Vlierberghe en dr. Xavier Ver-

helst op de infoavond over gestoorde levertesten.             

   De derde spreker was prof. dr. Anja Geerts en die had het over de 

onderzoeken die gebeuren om de aard en de oorzaak van leveraan-

doeningen te kunnen vaststellen. 

   Een hele reeks van onderzoeken en testen kunnen gebeuren; een 

overzicht: 

 Symptomen / Klinisch onderzoek 

 Labo onderzoek 

 Beeldvorming van de lever 

 - Echografie 

 - CT/MR 

 Leverbiopsie 

Onvoldoende leverwerking, symptomen 

 - Geelzucht (vergeling huid /ogen) 

 - Ontkleurde stoelgang 

 - Bloedstollingsproblemen 

 - Opgezette buik door vochtopstapeling 

 - Vochtopstapeling in de benen 

 - Pijn in rechter bovenbuik 

 - Grote vermoeidheid 

 - Misselijkheid - Braken 

 - Gebrek aan eetlust - Vermagering 

 - Jeuk 

 Labo onderzoek 

 - Het functioneren van de lever wordt onderzocht 

 - Bloedonderzoek 

Beeldvorming van de lever 

1. Echografie 

Rol van de echografie: structurele afwijkingen detecteren. 
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- Vorm en grootte van de lever 

- Leverranden: gaaf of hobbelig 

- Leverletsels: al dan niet kwaadaardig 

- Doorbloeding van de lever 

- Verwikkelingen: cirrose, ascitis, miltvergroting 

- Afwijkingen van de galblaas en van de galwegen 

Voordelen van dit onderzoek: pijnloos, van korte duur, niet-invasief, 

geen voorbereiding nodig. 
 

2. Scanners 

- CT 

- MR (Magnetische Resonantie) 

- MRCP (MRI onderzoek van de galwegen) 
 

Voordelen: 

- Detectie en diagnose van leverletsels 

- Niet-invasief 
 

3. Leverbiopsie 

Nut van de leverbiopsie: histologische evaluatie van leverletsel. 

Rol: diagnose - prognose - therapie 
 

 

 

 

 

     

 Plaats van de naald 

 

 

 

 

 

 
         

        biopt 
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4. Fibroscan - Elastrometrie 

   Met dit toestel, dat vergelijkbaar 

is met een echografie, kan  leverfi-

brose of beschadiging van het le-

verweefsel vastgesteld worden 

zonder dat een biopsie nodig is. 

Dit betekent evenwel niet dat een 

biopsie niet meer nodig zou zijn 

voor bepaalde onderzoeken. 

   De fibroscan bestaat uit een vibrator en een echokop. Met behulp 

van de vibrator wordt een klein schokje intercostaal (=tussen de rib-

ben) tegen de huid gegeven, waarna de echokop de verplaatsing van 

de veroorzaakte trillingen volgt. De snelheid van verplaatsing is een 

maat voor de elasticiteit van het weefsel en daarmee voor de hoe-

veelheid fibrose. In hard weefsel, zoals cirrose, zullen de trillingen 

zich zeer snel verplaatsen. De trillingen worden gevolgd over een tra-

ject van 25 tot 45 mm 

diepte, waar men lever-

weefsel verwacht. 

5. Gastroscopie 

 

Onderzoek van de slok-

darm, eventueel een bi-

opsie van de  maagwand.  

Praat over orgaandonatie 

Laat je familie weten hoe jij erover denkt 
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   Bij de terreuraanval te Zaventem op 22 maart 2016 kwam ook Leo-

pold Hecht, een veelbelovende Brusselse rechtenstudent om het le-

ven. Hij was zwaargewond, gleed in het ziekenhuis in een coma en 

bezweek aan zijn verwondingen.  

   De jonge man werd hersendood verklaard 

en men kon tot het wegnemen van organen 

overgaan. De familie reageerde waardig: 

“We kunnen alleen maar hopen dat hij als 

orgaandonor nog andere levens kan red-

den”. 

   In de loop van diezelfde week werd de wereld van de wielersport in 

rouw gedompeld door het overlijden van twee jonge wielrenners. 

   In de wedstrijd Gent-Wevelgem op 

27 maart, was de 25-jarige Antoine 

Demoitié, wielrenner van Wanty-

Groupe Gobert, betrokken in een val-

partij en werd daarop nog aangere-

den door een motor. De renner werd 

nog naar een ziekenhuis in Lille ge-

bracht, maar overleed daar in de 

nacht van zondag op maandag aan 

zijn verwondingen. Ook hij kwam in 

aanmerking voor orgaandonatie en zijn familie stemde daarmee in. 

  Tijdens het tweedaagse Internationaal Wegcriterium dat op 26 en 27 

maart gereden werd rond Porto Vecchio op Corsica, werd de 22-

jarige Daan Myngheer tijdens de eerste rit op zaterdag de 26e onwel. 

De ploegleider Verbrackel van de ploeg Roubaix-Lille Métropole, zag 

het hele voorval zag gebeuren. "Daan voelde zich niet goed", aldus 

Verbrackel. "Hij kon niet goed ademen, zette zich langs de kant en 

transpireerde hevig. Meteen zag de wedstrijdarts dat het ernstig was”.  

Een week van verrassende donoren  
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   Eens in de ambulance kreeg hij een hartaanval. "Zijn toestand is 

daar verslechterd", bevestigt Verbrackel. "Hij kreeg daar die hartaan-

val, zijn hart stond verschillende minuten stil. In de ambulance zijn ze 

bijna een uur bezig geweest om hem stabiel te krijgen. Daarna is hij 

naar het ziekenhuis gebracht." Daar bleef hij niet lang en werd hij 

naar een ander, groter ziekenhuis in Ajaccio gebracht.  

  Zijn ouders werden ondertussen 

naar daar overgevlogen. De toe-

stand van Daan verslechterde en op 

maandagavond overleed hij. Net zo-

als bij Demoitié stemde ook bij 

Myngheer de familie in met orgaan-

donatie. 
 

   Als drie jonge mensen zo onverwacht tragisch komen te overlijden 

is het leed bij de ouders, broers, zussen…..enorm. Het is dan ook op-

merkelijk dat er snel werd ingestemd met de afstand van hun orga-

nen. Het toont aan dat het bewustzijn van de waarde van de donatie 

bij de Belgische bevolking groot is. Dat is belangrijk, onze menselijke 

solidariteit wordt pas bevestigd als het een overtuiging wordt. Dergelij-

ke voorbeelden dragen daar meer toe bij dan welke vorm van promo-

tie ook. 

   In februari dit jaar overleed de uit Schotland afkomstige John 

McCafferty op 73-jarige leeftijd, 33 jaar na zijn harttransplantatie in 

1982. Daarmee werd hij de langst levende hartgetransplanteerde.  

De vorige “recordhouder” was de Amerikaan Tony Huesman, die 30 

jaar, 11 maanden en 10 dagen met een harttransplantatie leefde en in 

2009 overleed..  

   Het was niet zijn donorhart dat het begaf, John overleed door een 

nierfalen. De reden voor zijn transplantatie was dat hij leed aan car-

diomyopathie, een aandoening van de hartspier. De hartspier trekt 

niet goed samen of ontspant niet voldoende, waardoor de pompfunc-

Langst levende hartgetransplanteerde  
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tie van het hart verminderd is (hartfalen) en/of hartritmestoornissen 

optreden. Het hart kan minder goed samentrekken of ontspannen 

en pompt het bloed minder goed rond. 

Op de foto hieronder zien we John met zijn vrouw Ann en hun zoon 

Iain kort na zijn harttransplantatie in 1982. 

Zijn vrouw vertelde dat ze nog 30 briljante jaren van hun leven had-

den kunnen genieten en samen de halve wereld hadden rondgereisd.  

Opmerkelijk in dit verhaal is dat Steven Paterson, een neef van John, 

aan dezelfde aandoening leed en ook een harttransplantatie kreeg. 

Uiteraard had hij een sterke band met 

zijn oom. Na zijn transplantatie ging hij 

zich actief inzetten voor de orgaandona-

tie en bepleitte vooral de noodzaak tot 

een wijziging van de wetgeving. Groot-

Brittannië heeft een opting-in wetgeving 

waarbij men zich moet laat registreren 

om donor te kunnen worden en hierover 

wordt al jaren gediscussieerd. In conser-

vatieve kringen is er verzet tegen een systeem van “veronderstelde 

toestemming” zoals wij in België hebben. Zo zijn er heel wat bis-

schoppen van de Anglicaanse kerk die 

vinden dat orgaandonatie moet gezien 

worden als een daad van barmhartig-

heid waarover ieder individu moet kun-

nen oordelen en dat het geen wettelijk 

verplichte vorm van solidariteit mag 

zijn. In Schotland zijn er veel voorstan-

ders voor een wijziging en die verwij-

zen naar Wales dat op 1 december 

van vorig jaar zijn wetgeving verander-

de. De resultaten van de wijziging zul-

len natuurlijk pas op termijn zichtbaar worden en men zal er eind dit 

jaar een eerste evaluatie doen. 
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   In het voorgaande artikel was te lezen dat men in Schotland cam-

pagne voert voor het wijzigen van de wetgeving voor orgaandonatie, 

namelijk het opting-out systeem invoeren in plaats van de opting-in 

wetgeving waarbij men zich bij leven moet 

registreren als donor.  

   Men wijst daarbij naar Wales dat op 1 de-

cember vorig jaar zijn wetgeving aanpaste, 

na jaren van discussie. Het kon dit doen om-

dat de leden van het Verenigd Koninkrijk 

(UK) een eigen, min of meer beperkte, be-

voegdheid hebben op bepaalde gebieden, 

zoals de volksgezondheid. Het wetsvoorstel 

voor het wijzigen naar een systeem van 

“veronderstelde” toestemming kwam van de 

regerende labour partij. 

   De tegenstand kwam vooral vanuit conservatieve middens. De 

aartsbisschop van zowel de Katholieke als de Anglicaanse kerk ver-

klaarden dat “de staat geen eigenaar is van onze lichamen” en dat 

“het afstaan van organen moet gezien worden als een geschenk en 

niet als een plicht”. Jonathan Morgan, een conservatieve politieker, 

zei dat “het probleem van het tekort aan organen is te wijten aan het 

feit dat veel mensen te lui zijn om zich te laten registreren”. 

   Wales is dun bevolkt, bij de volkstelling in 2011 telde het slechts 

3,06 miljoen inwoners. In de periode 01.04.2014 - 31.03.2015 waren 

er 60 orgaandonoren (hersendode + hartstilstand), wat neerkomt op 

19,86 donoren per miljoen inwoners. In België waren er 315 donoren 

in 2015 of 28,2 / miljoen inwoners. 

   Het resultaat van de wijziging zal pas na 1 tot 2 jaar duidelijk wor-

den. Verrassend was dan ook dat men in januari + februari dit jaar 15 

donoren had waarvan 9 bij leven geregistreerde + 6 niet geregistreer-

de als gevolg van de wetswijziging dus. Dat zou op jaarbasis 90 do-

noren opleveren, 29,4 per miljoen, maar dat lijkt wat te optimistisch. 

Stijging orgaandonatie Wales  
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   Aan het vervangen van ledematen, vooral handen en benen, wordt 

sinds lang gewerkt, maar veel verder dan een houten been of een 

“captain hook” handprothese was men lange tijd niet gekomen. Na de 

1e wereldoorlog was er een enorme vraag naar kunstledematen voor 

verminkte soldaten en sindsdien is de verfijning ervan een belangrijke 

uitdaging voor de medische wereld. 

   In de transplantatiewereld vertelt men graag het verhaal van de 

twee heiligen Cosmas en Damianus, artsen en tweelingbroers uit de 

2e eeuw na Christus, die een wonderlijke beentransplantatie zouden 

gedaan hebben. 

   Het verhaal gaat als volgt: 

“Paus Felix liet te Rome een grote kerk bouwen ter ere van de beide 

heiligen. De oppasser van deze kerk had een been dat helemaal weg-

gevreten was van de kanker. Nu gebeurde het dat hij in de kerk was 

ingeslapen. Hij droomde dat de heilige artsen Cosmas en Damianus 

aan hem verschenen. Zij hadden allerlei zalfjes en dokterswerktuigen 

bij zich.  

De ene zei tegen de ander:  

Waar zullen we 

gezond vlees 

vandaan halen 

om het gat te vul-

len dat wij moe-

ten maken door 

dit rottende vlees 

weg te snijden?"  

Daarop antwoord-

de die ander:  

"Op het kerkhof 

Handtransplantatie  
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van Sint-Petrus' Banden is vandaag een Moor begraven; die is nog in 

goede staat. Haal daar maar vandaan wat wij hier nodig hebben."  

Daarop snelde de ene naar het kerkhof om het been van die Moor te 

gaan halen. Nu begonnen zij bij de zieke het bovenbeen weg te snij-

den en zetten er dat van de Moor voor in de plaats. Vervolgens 

smeerden ze de plek zorgvuldig met zalf in. Het been van de zieke 

stopten zij bij het lijk van de Moor.“ 

   Het wonderbaarlijke van deze transplantatie wordt nog extra in de 

verf gezet omdat het been van een Moor (een zwarte) afkomstig was. 

   Vandaag zijn het vooral handtransplantaties die in het nieuws ko-

men. Hoe dat verloopt kan men zien in het schema hieronder. 

Donor hand - arm 

van de patiënt 

 

 

 

De beenderen 

worden verbonden 

door metalen pla-

ten en schroeven 

uit titanium. 

 

Pezen, zenuwen, 

slagaders en 

aders worden aan-

eengenaaid. 

De bloedtoevoer 

wordt hersteld en 

de huid wordt ge-

sloten. 
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Hoe en wat? 

De ontvanger krijgt de vingerafdrukken van de donor. 

De operatie duurt 6 tot 12 uren.  

De patiënten ondergaan vooraf een uitgebreide psychologische scree-

ning. 

Bloedtype, immunologie, afmetingen en huidskleur van de donor en 

de ontvanger moeten overeenstemmen. 

Als een gepaste donor gevonden wordt is tijd een belangrijke factor. 

Bij een succesvolle transplantatie zal de hand warm aanvoelen, een 

normale tastzin hebben, handig kunnen bewegen en bij het oplopen 

van een verwonding ook herstellen. 

    Wereldwijd werden er al een 80-tal handtransplantaties uitgevoerd. 

 

    

   In ons vorig krantje meldden we dat in november 2013 in de USA de 

”HIV Organ Policy Equity (HOPE) Act” werd goedgekeurd waardoor 

de donatie van organen van hersendode HIV patiënten aan andere 

HIV patiënten werd mogelijk gemaakt.  

  Pas nu, einde maart 2016, werden in Baltimore de eerste transplan-

taties uitgevoerd, een nier en een lever van een seropositieve donor. 

  Men vreesde lange tijd dat het HIV virus nog actiever zou kunnen 

worden bij de ontvanger omdat die na de transplantatie immunosup-

pressieve medicatie moet nemen. Maar door de evolutie in de behan-

deling van deze patiënten werd dit probleem overwonnen. 

   De Amerikaanse chirurgen spiegelden zich aan het voorbeeld van 

Zuid-Afrika waar er al tientallen dergelijke transplantaties gebeurd zijn. 

Meer dan 20% van de bevolking is er seropositief. Ze hopen dat er 

ook in de USA een groot aantal HIV patiënten zal kunnen geholpen 

worden en ook veel sneller. 

USA: Eerste transplantatie bij seropositieve 

patiënten  
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   Om de vaste medewerkers aan onze Praathoek bijeenkomsten ook 

van het zomerverlof te laten genieten, hielden we in juli een augustus 

geen bijeenkomsten. Maar in het UZ gaat in die zomermaanden alles 

gewoon zijn gang, ook de orgaantransplantaties. 

   Daarom hebben we onze planning wat herschikt en gaan we maan-

delijks 1 bijeenkomst houden en dan ook in juli en augustus, afwisse-

lend op dinsdag- en vrijdagvoormiddag en dat vanaf juni. 

   Ziehier de datums: 

Dinsdag 7 juni      Vrijdag 8 juli      Dinsdag 9 augustus 

Vrijdag 2 september      Dinsdag 11 oktober 

Vrijdag 4 november      Dinsdag 6 december       

 

    Op de dinsdagen wordt je verwel-

komd door Irma Blommaert en Daniel 

Jaques.   

 

 

           

   Op de vrijdagen door Jacqueline 

Vergote en Luc Mols, die Roger 

Moeskops vervangt. 

 

 De partners en de begeleiders van de patiënten zijn uiteraard ook 

welgekomen. 

Plaats van samenkomst de cafetaria op het gelijkvloers van het K12 

gebouw. We zijn er tussen 9:00 en 12:00Uur. 

De Praathoek - Nieuwe datums  
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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 
 

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 …. ? Schrijf u alvast in vanaf 1 juni 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. 

http://www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie
http://www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie


 

 


