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Carina Bloeyaert  

bestuurslid van het eerste uur overleden  

   Carina en ikzelf leerden elkaar kennen kort na onze levertransplan-

tatie eind 2000. 

   Kort na de oprichting van onze zelfhulpgroep 

als vzw was Carina bereid tot het bestuur toe 

te treden en werd ze ondervoorzitter. Ze zette 

zich vooral in voor onze Praathoek bijenkom-

sten maar ook bij vele andere activiteiten. 

   Gelukkig kon ze na enkele jaren terug deel-

tijds aan het werk .Toen ze uiteindelijk op rust 

werd gesteld, was ze direct bereid om weke-

lijks haar pas getransplanteerde lotgenoten te 

bezoeken in het UZ Gent 

   Ze was zelf verpleegster en dat maakte haar tot de ideale persoon 

om  de patiënten in de moeilijke uren bij staan en te ondersteunen.  

   Een jaar gelden kreeg ze zelf zware gezondheidsproblemen die he-

laas geleid hebben tot haar overlijden op 6 juni 2018. 

Roger Moeskops 
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Een Noordierse teenager uit Ballycastle onderging drie lever-

transplantaties en kreeg in december 2017 de Nieuwjaar ere-

onderscheiding voor haar inzet voor de promotie van de or-

gaandonatie. 

   Lucia Quinney Mee (18) hoop-

te daarmee meer mensen er toe 

aan te zetten te praten over de 

vitale donatie van organen na 

het overlijden van een hun ge-

liefden. 

   Haar belangrijkste boodschap 

is dat diegenen die bereid zijn organen af te staan er best over 

praten met hun geliefden en familieleden. Ze zijn dan sneller 

akkoord om hier mee in te stemmen en de vraag komt dan niet 

als een shock. 

  Lucia was pas acht jaar toen ze na een acute leverstoornis 

haar eerste transplantatie kreeg. In 2012 een tweede keer. 

Ondertussen had ze in 2009 problemen met een niersteen. 

In 2015, het jaar van haar derde levertransplantatie, startte ze 

met haar pormotiecampagne “The Live Loudly Donate Proudly 

campaign”  

 

 

 

 

Ierse teenager krijgt drie levertransplantaties  
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Smetvrees 

   Transplantatiepatiënten, vooral zij die al een orgaantransplantatie 

kregen maar ook de patiënten die nog op een transplantatie wachten, 

weten dat infecties vijanden zijn die altijd om de hoek loeren. Door de 

immunosuppressiva kunnen infecties gaan woekeren en ernstige ge-

volgen hebben bij de getransplanteerden. Zij die nog op een trans-

plantatie wachten weten dat de ingreep niet kan doorgaan indien ze 

met een infectie opgescheept zitten. 

   De patiënten krijgen dan ook de raad om op een 

aantal zaken te letten die een besmettingsgevaar kun-

nen zijn. Bijvoorbeeld contacten met personen die de 

griep of een verkoudheid hebben zijn te vermijden. De 

“risicolijst” kan erg lang worden en als men die als het 

“Zwaard van Damocles”  dat boven je hoofd hangt 

gaat beschouwen, wordt het Smetvrees. 

   Soms duiken er raadgevingen op waar men na jaren 

getransplanteerd te zijn, toch even van opkijkt.  

   In de “The Huffington Post”, een Amerikaanse progressief-liberale 

nieuwswebsite en weblog, vonden we in april zo eentje over nieuwe 

kleren. Men zegt dat geen goed idee is 

nieuwe kleren direct te gaan dragen om-

dat ze dikwijls in de pashokjes van de 

kledingzaak al door “Jan en alleman” zijn 

aangetrokken en allerlei bacteriën heb-

ben opgeslorpt; eerst wassen dus. Je 

gaat toch ook geen kleren van vreemden 

zo maar aantrekken!  

   Op sommige plaatsen is het de gewoonte je schoenen uit te doen 

als je het huis binnenkomt. Moslims doen altijd hun schoenen uit als 

ze de moskee bezoeken, ze doen dat uit respect voor Allah. Er zit 

heel wat vuil aan je schoenen en moslims vinden het niet gepast hun  
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schoenen aan te houden bij een bezoek aan het huis van god. Er lig-

gen meestal ook mooie tapijten. In de kerk hou je de schoenen best 

aan, er liggen geen tapijten en de vloer kan er in de winter deksels 

koud zijn. Iedere godsdienst heeft zo zijn gewoontes en voorschriften. 

Maar er is meer.  

   Dokter Charles Gerba, microbioloog 

en professor aan de universiteit van 

Arizona, ontdekte dat er gemiddeld 

421.000 bacteriën aan de buitenkant 

en 2.887 aan de binnenkant van je 

schoen zitten.  

   Sommige van die bacteriën bevatten 

Escherichia coli of E. Coli, waarvan bekend is dat ze darm- en urine-

weginfecties, meningitis en diarree kan veroorzaken; Klebsiella pneu-

moniae, een veelvoorkomende veroorzaker van wond- en bloedbaan-

infecties en longontsteking; en Serratia ficaria, een zeldzame boos-

doener van luchtweginfecties en wondjes.  

   Helaas wordt het nog erger. ‘Het veelvuldig voorkomen van de E. 

Coli-bacterie aan de buitenkant van de schoen wijst op het frequent 

contact met fecaal materiaal, ofwel ontlasting, die je waarschijnlijk 

meeneemt van openbare toiletten of van de ontlasting van dieren op 

straat’, vertelt Gerba. Uit het onderzoek blijkt ook dat de bacteriën nog 

lang na de besmetting aan je schoenen blijven hangen. ‘Als je je 

schoenen in huis draagt, breng je dus eigenlijk alles waar je die dag 

intrapte mee naar binnen’, aldus de onderzoeker. 

   We kunnen nog veel pagina’s vullen met raadgevingen maar dan 

krijg je waarschijnlijk die smetvrees, ook wel mysofobie genoemd. 

Het is niet zozeer een fobie als wel een dwangstoornis en wordt ge-

kenmerkt door dwangmatige handelingen en gedachten.  

   Hygiëne is zeker het ordewoord maar het is niet de bedoeling ons 

van alles en iedereen af te sluiten.   
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   Moldavië in Oost– Europa, is een 

land dat wij niet goed kennen. Het zit 

wat gevangen tussen Roemenië en 

Oekraïne. Bij het uiteenvallen van de 

Sovjet-Unie werd Moldavië een onaf-

hankelijk republiek. Op 27 augustus 

1991 werd in het centrum van Chisi-

nau de onafhankelijkheid verklaard. 

Toen het deel uitmaakte van de Sovjet

-Unie beschikte de landbouwers ruim 

over tractoren maar nu zijn ze terug-

vallen en op het gebruik van paard en 

kar.  

De barslechte economische toestand 

waarin het land verkeert heeft op het 

gebied van de orgaandonatie tot 

wantoestanden geleid. Het verkopen 

van nieren gebeurde  regelmatig op 

een goed georganiseerde manier. 

   Een medisch medewerker in Mingir, 

80km te Zuidelijk van de hoofdstad, vertelde dat 36 mensen uit een dorp met 

7.000 inwoners een nier verkocht hadden. De donoren werden op een  linke 

manier naar IsIanbul in Turkije gebracht met de belofte dat ze werk zouden 

krijgen. Ze ondergingen er een reeks medische testen en kregen uiteindelijk 

een document te onderteken waarmee ze een nier verkochten.  

Prijs: 3.000 $. De klanten waren dikwijls  goed bemiddelde Israëliërs. 

   De Moldavische regering zag zich verplicht zware straffen te voorzien om 

de handel te bekampen. 

   De Europese Raad wil de regering ondersteunen en koos Moldavië als 

gastland voor het organiseren van de Europese dag voor Orgaandonatie en 

Orgaantransplantatie. De activiteiten zullen plaatsvinden in Chisinau. 

Europese dag voor Orgaandonatie en Transplantatie in 

Moldavië 13 oktober 2018  

Europese dag voor Orgaandonatie en Transplantatie in 

Moldavië 13 oktober 2018  
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Jaarlijkse 

Feestnamiddag 

Voor 

levertransplantatiepatiënten en familie, 

artsen en paramedici 

van het transplantatieteam UZ Gent. 

Zondag 7 oktober 2018 

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  

7 



 

 
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 Prof. Dr. E. Padalko van het UZ Gent 

16:00  Koude schotel met 3 soorten vis en vlees 

17:00  Praatuurtje 

18:00  Einde 

Inschrijving 

   Deelnameprijs: 

 Leden en hun partner   € 25,00 / persoon 

 Niet-leden     € 30,00 / 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  

28 september 2018. 
 

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 ge-

bak. 

 Prof. dr. Elizaveta Padalko van het UZ Gent is onze 
gastspreker. Zij zal het hebben over:   

“Wat betekent het CMV virus voor levergetransplanteerden ”  

 

 Na 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.  

  

 U wordt verwacht! 

  052/44 70 75 Voor uw vragen bel Eddy Coene 
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Wegwijzer 
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   IPF is een type van chronische longaandoening waarbij de long-

functie  steeds maar slechter wordt en dit is onomkeerbaar. De typi-

sche symptomen  zijn kortademigheid, een droge hoest en een ge-

voel van vermoeidheid. De oorzaak van de ziekte is nog niet gekend. 

  A. Deze figuur 

toont een doorsne-

de van een nor-

maal functioneren-

de long. 

   B. De tweede 

figuur toont een 

doorsnede van 

een long die door 

IPF aangetast is, 

waarbij de licht ge-

kleurde delen de 

gebieden zijn met 

fibrose.  

   Dit kan ook lei-

den tot hartfalen 

en een longontste-

king.  

   Het risico op IPF wordt verhoogd door te roken, bepaalde virale in-

fecties, familiale aanleg en een slechte algemene conditie. Men kan 

de aandoening vaststellen bi een CT scan of door een longbiopsie.  

   Patiënten hebben dikwijls baat bij een long rehabilitatie met het toe-

dienen van  supplementaire zuurstof. 

   Als laatste redmiddel kan een longtransplantatie nog overwogen 

worden. 

Idiopathische longfibrose IPF  
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   Abby Colman, een 14 jarig Australisch meisje, had dringend een 

nieuwe nier nodig. Met 24,13 miljoen inwoners , had Australië toch 

maar 200 orgaandonoren in 2016 en zijn de mogelijkheden voor een 

transplantatie er beperkt. Dat is vooral zo voor een niertransplantatie, 

waarbij de weefseltypering van groot 

belang is. 

   Haar vader was bereid een nier af te 

staan, maar die was niet geschikt voor 

een transplantatie bij zijn dochter. 

Honderden kilometers daar vandaan in 

dit enorm grote land, had men een ge-

lijkaardig geval. De echtgenote van 

een man die op een niertransplantatie 

wachtte was bereid een nier af te staan, maar de “match” klopte niet. 

Als bij wonder was een uitwisseling tussen de twee patiënten koppels 

wel mogelijk en kon de transplantatie met succes uitgevoerd worden. 

Op de foto Abby met haar vader. 

   Een paar maand na haar geboorte werd vastgesteld dat Abby een 

genetische afwijking had die een polycystische nieraandoening ver-

oorzaakte waarbij cysten in de nieren steeds groter zouden worden. 

   Haar ouders beseften dat haar in toekomst waarschijnlijk een nier-

transplantatie te wachten stond. Mr. Colman vertelde dat hij en zijn 

echtgenote er geen idee van hadden wat voor problemen dit zou 

meebrengen. Midden vorig jaar verslechtte haar gezondheidstoe-

stand, ze werd ziek, verloor gewicht kon nauwelijks nog eten. Nierdia-

lyse kon haar wat helpen en ze kwam op de wachtlijst voor een trans-

plantatie. 

   Het was de allereerste keer dat een dergelijke uitwisseling van do-
nornieren in Australië plaatsvond.                                                     
     Bron: The Advertiser MARCH 31, 2018. 

Uitwisseling van nieren voor Australisch 

meisje 
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   Op 17 mei 2018 werd in het UZ Gent een infoavond gehouden met 

als onderwerp: “HELP ER ZIT EEN VLEK OP MIJN LEVER”. Deze 

infoavond was op initiatief van de dienst Maag-, darm- en leverziek-

ten. 

Sprekers: dr. Xavier Verhelst, prof. dr. Anja Geerts en prof. dr. Hans 

Van Vlierberghe. 

INLEIDING 

-Heterogene groep van leverletsels (goed tot kwaad..) 

-Goedaardige leverletsels zijn frequent: in 20 tot 50% van de popula-

tie. 

-Vaak toevallige vondst van een leverletsel door de toename van 

beeldvormingson-

derzoeken. 

-Leverletsels zijn 

vaak aanwezig 

zonder sympto-

men. 

-Leverletsels ko-

men zowel voor in 

gezond leverweef-

sel als fibrotisch 

leverweefsel 

(cirrose). 

 

 

AANPAK VAN  EEN “LEVERLETSEL” 

Algemene investigaties 

Help! Er zit een vlek op mijn lever  
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-Gewichtsverlies 

-Afwijkende levertesten? 

•Medische voorgeschiedenis  

-Kanker?  

-Recente reizen?  

-Medicatie 

•Risicofactoren  

-Virale hepatitis / levercirrose  

-Familiale aanwezigheid van leverziekten/letsels  

-Overmatig alcoholgebruik 

-Kenmerken van metabool syndroom (obesitas, T2DM, HTN, 

CV ziekte) -Medicatie( pilgebruik,..) 

Beeldvormingsonderzoeken 

ECHOGRAFIE 

Onderzoekstechniek gebruik makend van ultrasone geluids-

golven om anatomische structuren in beeld te brengen. 

Voordeel: eenvoudig en pijnloos, geen stralingsbelasting 
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beoordeling aspect leverweefsel (volume/parenchym/

littekenweefsel (fibrose)) 1stescreeningsonderzoek in opvol-

ging cirrose/carcinomen 

Nadeel: vaak geen definitieve diagnose over aard van leverlet-

sel. 

ECHOGRAFIE/ELASTOMETRIE 

MRI LEVER: 1STE KEUZE BEELDVORMING VOOR LEVERLETSELS 

-MRI: Bij een MRI-scan worden met behulp van een grote ster-

ke magneet en radiogolven bepaalde signalen in het lichaam 

opgewekt (Magnetische resonantie imaging, magnetische re-

sonantie van waterstofprotonen) (geen röntgenstraling) waar-

door verschillende sequenties worden bekomen. 

-Contrastmiddel: Gadolinium/ leverspecifiek contrastmiddel 

(Multihance, Primovist) 

DIAGNOSTIEK 

-Contra-indicaties voor MRI (bv metalen voorwerpen, claustro-

fobie,..) >CT scan 

PET scan (positron emissie tomografie) 

werking: kleine hoeveelheid radioactief suiker wordt ingespo-

ten, dit concentreert zich op plaatsen waar kankercellen zijn. 

De radioactiviteit wordt 

teruggezien op scan. 

voordeel: opsporen van 

uitzaaiingen en/of tumo-

ren.  

nadeel: sommige tumo-

ren kleuren niet aan zo-

als primaire leverkanker 

(HCC). 

15 



 

PET SCAN 

DIAGNOSTIEK 

-Beeldvorming (MRI) kan in > 90% van focale leverletsels de 

diagnose stellen. 

-Nood aan ervaren radioloog! 

-Leverbiopsie is dan ook meestal niet noodzakelijk voor di-

agnostiek tenzij bij atypische kenmerken op MRI. 

CONCLUSIE  

-Leverletsels worden frequent waargenomen als toevallige 

vondst tijdens een beeldvormingsonderzoek. 

-MRI lever is beste techniek om aard van letsel te bepalen. 

-Zelden of nooit een leverbiopsie voor diagnose. 

-Nood aan MDT (multidisciplinair team). 

 

Wie meer wenst te vernemen over deze infoavond kan dit doen via: 

https://www.uzgent.be/nl/actueel/agenda/Documents/vlek-op-lever/vlek-op-

lever.pdf#search=vlek 

D E  P R A AT H O E K  

De ideale plaats van samenkomst voor de  

levertransplantatiepatiënten 

Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers  

In de komende maanden afspraak op:  

Dinsdag 4 september - vrijdag 5 oktober -  

Dinsdag 13 november - vrijdag 7 december 

16 

https://www.uzgent.be/nl/actueel/agenda/Documents/vlek-op-lever/vlek-op-lever.pdf#search=vlek
https://www.uzgent.be/nl/actueel/agenda/Documents/vlek-op-lever/vlek-op-lever.pdf#search=vlek


 



 

 


