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   Paracetamol is wereldwijd een van de meest gebruikte pijnstillende en 

koortsverlagende middelen. Het staat bekend als een geneesmiddel dat vei-

lig te gebruiken is. 

   Het werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1878 door Hamon Northtrop 

Morse en voor de eerste keer in de geneeskunde gebruikt door Josef Me-

ring. 

1. In welke vormen komt het voor? 

   Paracetamol komt in verschillende 

toedieningsvormen voor, al of niet in 

combinatie met één of ander middel. 

De orale vormen (die via de mond wor-

den toegediend) zijn in de meeste lan-

den zonder recept te krijgen, vaak ook 

in de supermarkt. 

° tablet, merkloos of als Panadol, Dafalgan 

°zetpil, merkloos, verschillende fabrikanten 

°drank, merkloos of als Daro voor kinderen 

°smelttablet, “Roter” dafalgan Odis 

°poeder, Daro hoofdpijnpoeder, Lemsip  

°intraveneus, Perfalgan, Perfusalgan, Paracetamol EG 

°bruistablet, Dafalgan 

   Paracetamol wordt verkocht onder verschillende merknamen en het is niet 

altijd van de merknaam af te leiden wat een geneesmiddel bevat. Raadpleeg 

steeds de bijsluiter om te weten of een geneesmiddel paracetamol bevat ! 

2. Hoeveel Paracetamol mag men gebruiken? 

   Voor een volwassene bedraagt de maximale dosis paracetamol 4 gram, 

m.a.w. maximum  4 x 1 gram per 24 uur. 

Paracetamol en de lever  
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   Bij kinderen is dit maximaal 10 tot 15 mg per kg lichaamsgewicht en dit tot 

4 maal per dag. 

   Als u andere medicijnen op basis van paracetamol gebruikt, moet u daar 

rekening mee houden, zodat de maximale dosis niet wordt overschreden, 

wat anders kan leiden tot overdosering! 

   Voorbeelden: medicatie voor sinusitis en verkoudheid: Sinutab 

(paracetamol + pseudo-efedrine); hoestsiroop Toplexil (paracetamol + 

guafenesine + oxomemazine). 

3. Invloed van paracetamol op de lever. 

   Het overschrijden van de maximale dagdosering gedurende een lange tijd 

kan leverschade (vergiftiging) veroorzaken als gevolg van de verwerking van 

de paracetamol in de lever waarbij toxische stoffen (=metabolieten) ontstaan 

die kunnen leiden tot leverfalen! 

   Als men zich houdt aan de aanbevolen hoeveelheid en het middel kortston-

dig gebruikt, neutraliseert de lever deze toxische stoffen. Maar bij hogere 

dosissen en langdurige toepassing lukt dat niet meer. Het “gif” stapelt zich op 

en vernietigt de levercellen. 

   De eerste symptomen van een te hoge dosis paracetamol zijn misselijkheid 

en braken, verlies van eetlust en buikpijn. Hoe sneller men een overdosering 

kan vaststellen, hoe efficiënter de behandeling zal zijn. 

   Wanneer u teveel paracetamol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk 

contact met je arts. Zelfs als u zich goed voelt, dient u bij vermoeden van 

overdosering medisch advies in te winnen, vanwege het risico van latere le-

verschade.  

4. Waar moet u op letten bij het nemen van paracetamol? 

   Dosis respecteren en innemen met een interval van 4 uur. 

   Indien u andere geneesmiddelen met paracetamol inneemt moet u zorgen 

dat de totale maximale dosis niet wordt overschreden. 

   Als pijn of koorts langer duurt dan 3 dagen, raadpleeg je arts en meldt 

steeds ook de andere geneesmiddelen die je inneemt. 

   Behandeling zo kort mogelijk houden. 
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   Dit lijk wel een transplantatie in omgekeerde zin, maar als we den-

ken aan het artikel over het inplanten van een 3-D geprinte luchtpijp 

dan is dit toch weer een voorbeeld van de enorme medische evolutie 

die we meemaken. Het gaat hier over heel wat meer dan “zomaar” 

een prothese. 

    Een doorbraak in de wetenschap: drie Oos-

tenrijkers kregen een kunsthand die door signa-

len vanuit hun brein wordt aangestuurd. De drie 

lieten er hun verlamde, onbruikbare hand voor 

amputeren en kunnen nu beter zelfstandig func-

tioneren. Door gebruik te maken van een nieu-

we techniek - bionische reconstructie genaamd 

- reageren de protheses op prikkels van de her-

senen. Dokter Oskar Aszmann toont de robot-

hand. 

Hoge verwachtingen 

   Deze procedure kan in de toekomst uitkomst bieden aan een grote 

groep patiënten met verlamde of afgehakte ledematen, zoals slachtof-

fers van een ongeluk met aardappelrooimachine of broodsnijder. Niet 

alleen handen, maar ook voeten en benen zouden op termijn zo weer 

kunnen functioneren, is de verwachting. 

   Twee van de geopereerde Oostenrijkers raakten gewond bij het 

bergbeklimmen in hun land en één kwam ten val bij een motoronge-

luk. Maar alle drie hielden ze ernstig, blijvend letsel aan hun ongeluk 

over: de zenuwen vanuit de nek naar de hand scheurden af.  

   Het lukte artsen de gescheurde zenuwbundel deels te herstellen, 

schouder en ellenboog reageerden weer. Maar met het repareren van 

de fijne motoriek van de hand hadden zij meer moeite, dat mislukte. 

Daarom overtuigden neurochirurgen de drie mannen na een uitge-

breide studie ervan dat ze beter af zouden zijn als ze hun onbruikbare 

Drie patiënten laten hand amputeren voor 

prothese  
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hand zouden laten amputeren.  

Transplantatie 

   Vervolgens kregen ze een transplantatie van een stuk dijbeenspier 

naar de onderarmstomp. Deze spier werd gekoppeld aan de bescha-

digde zenuwen om de signaaloverdracht tussen hersens en prothese 

tot stand te kunnen brengen. De zogenoemde robothand wordt over 

de stomp geschoven. 
 

   Die connectie staat nog in de kinderschoenen. Momenteel wordt er 

geëxperimenteerd met geïmplanteerde elektroden die de prothese 

signalen doet oppikken. De drie patiënten kregen allemaal intensieve 

cognitieve training en oefenden gemiddeld 9 maanden met de robot-

hand voordat zij hun operaties ondergingen. Dit voor het activeren 

van de spieren en het gebruik van elektrische signalen voor het be-

sturen van een virtuele hand. 

Profijt 

   De mannen die door hun blessures werden belemmerd in hun da-

gelijks functioneren, hadden direct profijt van de robothand. Nu kun-

nen ze al enkele simpele taken uitvoeren, zoals het optillen van mun-

ten of een glas, het opendraaien van een blik of pot, het roeren in 

pannen en het strikken van de veters van hun schoenen. 

Milorad Marinkovic toont wat hij met zijn robothand kan.    
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3-D luchtpijp bij kinderen ingeplant  

 

 

   Eén op 2.000 baby’s  lijdt aan “Tracheomalacie”, ook wel een slap-
pe luchtpijp genoemd, een verzwakking van de luchtpijp die deze kan 
doen dichtklappen. Bij de sterkste vorm hiervan is de overlevingskans 
zeer klein. 

   In de USA heeft men een 3-D ge-
printe luchtpijp ontwikkeld die bij 
deze patiëntjes kan ingeplant wor-
den. Ze wordt als steun over de ei-
gen luchtpijp geplaatst. Men ge-
bruikt een materiaal dat toelaat dat 
de vorm zich aanpast bij de groei 
van het kind en uiteindelijk ook 
“wegsmelt” na een jaar of drie. Het buisje is een 3 cm lang en is be-
stand tegen hoesten en niezen. 

   Een stent in de luchtpijp brengen leek te gevaarlijk, die kon bij de 
baby bloedingen en andere complicaties veroorzaken. 

   De ingreep werd nog maar bij drie kin-
deren toegepast. Een van de behandel-
de kinderen is Kaiba Gionfriddo, op deze 
foto is ze drie jaar.  

  Ze was pas drie maanden oud en ver-
keerde in een kritieke toestand, haar 
lichaam kreeg onvoldoende zuurstof. 

Vandaag is ze een actieve kleuter ge-
worden die naar de kleuterschool gaat. 

   De kleine Ian hieronder, werd geboren 
met een misvormde hartklep waardoor de bloedtoevoer naar zijn lon-
gen verstoord werd.  

   Pas vier maanden oud had hij al twee 
hartoperaties en een insnijding in de 
luchtpijp ondergaan maar moest hij nog 
continu beademd worden.  

   In mei 2014 werd ook bij hem een 3-D 
luchtpijp ingeplant. Ian is nu 18 maan-
den oud en lacht hier vrolijk naar de ca-
mera. 
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JaarlijkseJaarlijkseJaarlijkse   

FeestnamiddagFeestnamiddagFeestnamiddag   

Voor 

levertransplantatiepatiënten en familie, 

artsen en paramedici 

van het transplantatieteam UZ Gent. 

Zondag 4 oktober 2015 

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 dhr. Bert Vanderhaegen, 

  Hoofdaalmoezenier 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  

25 september 2015. 
 

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. 

 Dhr. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier van het 

UZ Gent is onze gastspreker. Hij zal het hebben over: 

“Geven opdat anderen leven en wat daarbij komt kijken”.   

 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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   Theoretisch zouden er van één donor tot 8 organen voor transplan-

tatie kunnen gebruikt worden (hart, 2 nieren, 2 longen, lever, pancre-

as, dunne darm) plus een aantal weefsels (huid, hoornvlies, hartklep-

pen, bot- en peesweefsel, grote vaten). 

   In de praktijk ligt dat aantal lager omdat niet alle organen om medi-

sche redenen geschikt worden bevonden en in een aantal landen kan 

men bij het zich registreren als donor bepaalde organen voor donatie 

uitsluiten. Dikwijls is dit het hart en de cornea van de ogen, omdat dit 

emotioneel moeilijker ligt bij een aantal mensen. In België is een der-

gelijke keuze niet voorzien. 

   In 2014 werden er in België 959 organen van 282 donoren voor 

transplantatie gebruikt, levende donoren niet inbegrepen, dus gemid-

deld 3,4 organen per donor. Bij 210 donoren (74,5%) ging het over 

meer dan één orgaan en dus gemiddeld 4,22 organen per donor. 

   Het aantal getransplanteerden per donor bepalen is niet eenvoudig. 

Bij een aantal transplantaties worden meerdere organen gebruikt 

(lever + nier/pancreas, nier + pancreas, hart + nier. Voor de longen is 

dat meestal een dubbele longtransplantatie (194 van de 201 getrans-

planteerde longen). Daarnaast zijn er een aantal hertransplantaties 

(lever, nier). Helaas geen 8 maar eerder 3 nieuw getransplanteerden. 

   Erg uitzonderlijk was de meervoudige transplantatie bij een Spaan-

se kleuter van 4 jaar eind 2010. De kleuter was in november geope-

reerd aan wat volgens een eerste diagnose een tumor in zijn buik 

was. Bij nader onderzoek bleek het 'gezwel' een onvolgroeide twee-

lingbroer te zijn. Bij de ingreep liep het kind een “chirurgisch ongeluk” 

op, aldus de artsen. Daardoor vielen verscheidene organen in de buik 

uit en raakte de kleuter in levensgevaar. Het jongentje kreeg een 

nieuwe lever, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm en alvlees-

klier. 

Aantal organen per donor  
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   De nieuwe BAS polikliniek (Bloed - Ademhaling - Spijsvertering) in 

het UZ Gent is voor de leverpatiënten nu al wel bekend terrein gewor-

den. Het aanmelden aan de receptie verloopt vlot, de wachtrij is er 

niet te lang. Je krijgt er een rij (A,B,C….) in de ruime wachtzaal toege-

wezen. Rechts in de wachtzaal bevinden zich voor iedere rij de con-

sultatiebureaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Door de ramen in de wachtzaal krijg je een panoramisch zicht op 

het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis en op de campusader.  

Momenteel kan men ook 

zien dat de werken aan de 

tramhalte tegenover het 

parkeergebouw, volop be-

zig zijn. 

 

 

 

   Bij het eerste bezoek is het natuurlijk even wennen, maar de nieuwe 

omgeving is zeker een pluspunt. 

Op consultatie in de BAS polikliniek  
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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 maanden september tot en met december 2015 zullen we twee 
keer per maand onze Praathoek bijeenkomsten houden.  

Telkens op een dinsdag- en een vrijdagvoormiddag. 
 

Afspraak op de volgende dagen:  

 Vrijdag 4 en dinsdag 15 september  

  Vrijdag 9 en dinsdag 20 oktober 

   Vrijdag 6 en dinsdag 17 november 

    Vrijdag 4 en dinsdag 15 december 

Op de dinsdagen staan Irma Blommaert 
en  Daniel Jacques in voor de begeleiding. 

 

 

 

 

Op de vrijdagen zijn dat Jacqueline Ver-
gote en Roger Moeskops. 

 

   Getransplanteerden en patiënten op de wachtlijst, ook niet-leden, 
zijn hartelijk welkom.  

   Hun partners, die samen met hen het wachten op een transplantatie 
meemaken en later als het ware mee beleefden zijn ook belangrijke 
gesprekspartners bij deze bijeenkomsten.  

   Als zelfhulpgroep willen wij iedereen die bij de transplantatie betrok-
ken is ondersteunen. 
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   In 2005 besloot de toenmalige minister van Volksgezondheid, Rudy 

Demotte, een sensibiliseringscampagne te lanceren over orgaando-

natie. De campagne, de folders, affiches en een website kregen de 

naam “Beldonor.be” mee, erg gepast voor de verschillende landsta-

len. Die sloeg aan en vandaag is Beldonor een begrip geworden bij 

iedereen die in België met orgaandonatie begaan is. 

   Jaar na jaar werden er promotieacties georgani-

seerd en die werden meestal gehouden rond de da-

tum van de Europese Dag voor de Orgaandonatie 

en -transplantatie die de Europese Raad sinds 1998 

heeft ingesteld.  

   Dit jaar heeft Beldonor de nodige middelen gekregen om een heel 

ruime campagne op te zetten. Die richt zich tot het brede publiek met 

affiches en reclamespots over het ganse land en in het bijzonder ook 

tot de jeugd in de leeftijdsgroep van 12 tot 14 jaar. Enkele groepen 

van deze jongeren uit een aantal scholen werd gevraagd om ideeën 

voor de campagne uit te werken. 

   Het eerste voorstel voor een pedagogische kit werd afgewezen, dit 

werd in het verleden al geprobeerd met weinig succes. Het tweede 

voorstel was verrassend origineel en geeft eigenlijk goed weer hoe 

jongeren van die leeftijd een moeilijk onderwerp op een eenvoudige 

maar sprankelende manier kunnen benaderen. Er werd uitgegaan van  

het idee om een aantal absurde vragen te stellen en nadien te vragen: 

“En de orgaandonatie, heb je eraan gedacht?”. 

   Een paar van die absurde vragen: 

   - Hadden Adam en Eva een navel? Heb je daar al over nagedacht? 

   - Welke kleur heeft een kameleon als hij in een spiegel kijkt? 

   Aan de hand hiervan worden affiches en filmspots gemaakt die op 

grote schaal zullen verspreid worden. 

 Beldonor 

   Campagne 2015  
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   Daarnaast zal een campagne-bus vanaf september gedurende zes 

weken naar de scholen trekken die zich inschreven om mee te wer-

ken. De leerlingen krijgen Beldonor-armbandjes als blijk van donor te 

willen zijn. In de bus wordt een Road Show getoond met uitleg en 

actieve deelname op de presentatie-schermen door de leerlingen. 

   Op het internet zal er een site over de campagne verschijnen, met 

een facebookpagina voor jongeren, gekoppeld aan een wedstrijd 

met vragen over orgaandonatie. 

   Van 13 tot 16 september 2015 vindt in het Brussels Square Con-

gres Center het Europees Congres voor Orgaantransplantatie ESOT 

2015 plaats. Om orgaandonatie nog meer onder de publieke aan-

dacht te brengen, wordt op zaterdag 12 september 2015 vanaf 14u 

tot 17u een Transplantation Run georganiseerd in het Warandepark 

in Brussel. Met dit evenement willen de organisatoren een groot aan-

tal patiënten met een getransplanteerd donororgaan (hart, long, lever, 

pancreas, dunne darm en nieren) samenbrengen om promotie te ma-

ken voor orgaandonatie.  

   De deelnemers kunnen in het Warandepark (tegenover het Konink-

lijk Paleis) kiezen uit  loop- of wandelafstanden van 2,5 tot 10 km.  

  De aanwezigheid van getransplanteerde patiënten, maar ook van de 

pers, is belangrijk om – via recreatie- en sportactiviteiten – aan te to-

nen dat orgaantransplantatie echt een levensgroot verschil maakt. 

Dankzij orgaandonatie kunnen zwaar zieke patiënten een compleet 

nieuw leven leiden.   Inschrijven kan via: 

https://healthfgov.wufoo.com/forms/transplantation-run-inschrijving/ 

   De deelnemers krijgen een T-shirt met daarop “hun” orgaan; gege-

vens hiervoor op te geven bij de inschrijving. Beldonor zet een tent op 

bij de startlijn. Medewerkers van patiëntenverenigingen voor getrans-

planteerden zullen er de deelnemers begeleiden.  

Hepatotransplant-Gent zet zijn leden aan om talrijk deel te nemen. 

  

Transplantation Run 12.09.2015 
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MARC DEJONGHE 

Decoratiebedrijf           bvba 

Passie voor kleur en interieur 

Een dynamisch bedrijf met 35 jaar ervaring 

Vakkennis, kleur- en interieuradvies zijn onze sterkste troeven 

Marc en Martine Dejonghe - De Booser 

Gentweg 36 

9930 Zottegem 

Tel.: 09 / 372 60 56  Fax: 09 / 372 00 18 

E-mail:                    info@mddecoratie.be   

Website:          http/www.mddecoratie.be 

Lid van Hepatotransplant - Gent vzw 

     

   Door het plaatsen van een publicitaire boodschap 

in Ons Krantje bereik je niet alleen onze leden maar 

ook een ruim aantal mensen van andere verenigin-

gen, personeelsleden van diverse bedrijven en in-

stanties. 

   Maak je vrienden en kennissen warm om op die manier mee te hel-

pen aan onze acties voor de promotie van de orgaandonatie. 

 

Hoe dit doen? Neem contact met onze secretaris Roger Moeskops 

e-mail: hepatotransplant.gent@telenet.be    

Tel.: 09/ 251 23 81 
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