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Naar jaarlijkse gewoonte vond de Feestnamiddag van onze vereni-

ging plaats in de Salons Roskam te Merelbeke. 

Om de leden die iets te laat arriveren toch de gelegenheid te ge-

ven om rustig plaats te nemen werd de start met enke-

le minuten verschoven.  

Als voorzitter van de vereniging had ik er voor gekozen 

om geen lange speech naar voor te brengen maar om 

mij te beperken om enkele voor de vereniging belang-

rijke onderwerpen toe te lichten. 

Als eerste punt heb ik het “Privacybeleid” dat sinds 

25 mei 2018 van kracht is even toegelicht. Dit is een Europese regel-

geving die tot doel heeft de persoonsgegevens te beschermen. Sa-

mengevat komt dit er op neer dat een vereniging als de onze enkel en 

alleen de nodige en voldoende gegevens bewaart, die nodig zijn voor 

de werking van de vereniging. De gegevens worden evenmin overge-

maakt aan derden. Oude gegevens worden vernietigd tenzij de ver-

eniging op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgege-

vens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze 

specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn 

bewaard blijven. Een langere bewaartermijn is dan opgelegd op grond 

van de vzw of de fiscale wetgeving. Dit is zo voor bij voorbeeld gege-

vens van de bestuursleden, of ook gegevens van personen die een 

gift doen waarvoor door onze vereniging een fiscaal attest kan ver-

leend worden. 

In een tweede punt had ik het over Sponsoring en lidgeld. Sinds 

enkele jaren wordt het ons steeds moeilijker gemaakt om een financi-

ële steun van sponsors te verkrijgen. Bij voorbeeld om drukwerken 

te laten uitvoeren. Enkele sponsors uit de farmaceutische industrie 

die ons in het verleden hebben bijgestaan hebben sinds enkele jaren 

afgehaakt om verdere steun te verlenen. Dit is ook mede de reden 

Feestnamiddag 7 oktober 2018  
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waarom wij het lidgeld iets verhoogd hebben. Wij hebben het lidgeld 

over een periode van 10 jaar constant kunnen houden.  

Als derde en laatste punt had ik het nog even over de inzet van 

Hepatotransplant-Gent in verband met de Europese donordag, die 

dit jaar doorgaat op 13 oktober. In het kader van de Europese Donor-

dag gaan naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar enkele leden van onze 

vereniging op bezoek bij enkele ziekenhuizen die begaan zijn met het 

“Gift-project”, zowel in Oost-Vlaanderen als in West-Vlaanderen. Dit 

zijn ziekenhuizen die heel actief bezig zijn om potentiële orgaandono-

ren op te sporen. 

Wij bezoeken dit jaar 13 ziekenhuizen en deze bezoeken gaan wij 

doen in de week van 15 oktober. 

Tijd dan voor de traditionele groepsfoto. Met enkele “smile” en 

“cheese” aanmoedigingen van de fotograaf alleen nog blije gezichten. 

In de loop van de namiddag waren de foto’s er al en kregen de leden 

die mee naar huis. 

We zijn erg gelukkig dat we op onze jaarlijkse bijeenkomst telkens 

weer een medewerker van het UZ Gent mogen verwelkomen die ons 

over een onderwerp uit onze transplantatiewereld wat meer details 

komt vertellen.  

Dit jaar mocht ik onze gastspreker Prof. Dr. Elizaveta Padalco 

aankondigen met de onderstaande afbeelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent cytomegalovirus (CMV) 

voor levergetransplanteerden: 

virologisch verhaal

Prof. Dr. Elizaveta Padalko

Afdelingsverantwoordelijke Infectieuze Serologie en Moleculaire 

Microbiologie

Laboratorium Klinische Biologie, UZ Gent

Hepatotransplant-Gent VZW

07/10/2018
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Het historisch overzicht over virologie neemt een aanvang midden 

19e eeuw, begin 20e eeuw. Met pioniers zoals Louis Pasteur en Ro-

bert Koch wordt er grote vooruitgang geboekt in de bacteriologie. 

Echter wordt er vastgesteld dat niet alle waarnemingen passen in 

de reeds vergaarde kennis op vlak van bacteriologie. Er moest blijk-

baar nog iets anders zijn. Dit laatste werd onderhand aangetoond aan 

de hand van een experiment dat uitgevoerd werd door Dimitri 

Ivanovski in 1892. Het experiment gebeurde als volgt:  

Een zieke tabaksplant werd fijn gemalen en hieruit werden door 

middel van filters de aanwezige bacteriën afgescheiden. Een gezonde 

tabaksplant  werd met het verkregen agens in contact gebracht en wat 

bleek? De gezonde plant werd eveneens ziek. Belangrijk is te vermel-

den dat in deze periode de technologie nog niet beschikte over de 

mogelijkheid om virussen zichtbaar te maken. Men beschikte in die 

tijd al wel over licht microscopen maar hiermee kunnen virussen niet 

gezien worden. 

Besluit: Dit was de Ontdekking dat een bepaalde tobacco ziekte 

werd veroorzaakt door het agens dat in staat was om een zogenaamd 

Chamberland filter te passeren: virus. 

Vooral in de 2de helft van de 20e eeuw nam de kennis op vlak van 

virologie gestadig toe met beschrijving van meerdere virussen geas-

socieerd met humane ziekenbeelden. 

Belangrijk is nog te vermelden dat een virus een obligate parasiet 

is. De definitie voor een virus luidt dan ook: “subcellulair organisme 

dat als  afzonderlijke entiteit inert (biologisch dormant) is maar eens 

het zich in een levende permissieve cel bevindt, is het in staat om het 

biochemisch apparaat van de cel te gebruiken voor de eigen verme-

nigvuldiging (replicatie)” 

Wat betreft:  CMV virus, hoe loop je dit op? 

-Ongeveer 80% van de wereldpopulatie is seropositief voor CMV 

-Aanwezig in alle lichaamsvochten en lichaamssecreties (urine, 

speeksel, bloed, feces, moedermelk, semen, cervicale secreties) 

-Wordt verspreid door “long-term intimate exposure”: 
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Tussen jonge kinderen in kribbes 

Transfusie van bloed/bloedproducten 

Verticaal + borstvoeding  

Seksueel contact 

Wat in verband met het klinisch beeld voor CMV? 

CMV veroorzaakt quasi nooit een symptomatische infectie bij de 

immuuncompetente gastheer. 

CMV-ziekte komt voor bij immuungecompromiteerden (solid or-

gaan transplanten (SOT) (lever-, hart-, long-, niertransplanten), hae-

matopoietische stamceltransplanten (HSCT); AIDS-patiënten)  of im-

munologisch immuture gastheren (fetus). 

CMV: klinisch beeld 

Koorts of hepatitis, Gastro intestinale symptomen, Retinitis, Pneu-

monitis, Graft rejectie, Atherosclerose. 

Hoe krijgen patiënten een CMV infectie? 

1°/Primary infection: Als het te transplanteren orgaan positief test 

op CMV en getransplanteerd wordt bij een ontvanger die negatief test 

op CMV: > 90% wordt ziek. 

2°/Reactivation infection: Bij reactivatie van een in het lichaam 

reeds aanwezige latente infectie: > 15% wordt ziek. 

3°/Superinfection: Zowel donor als ontvanger testen positief op 

CMV. Wanneer het virus 

afkomstig van de donor 

reactiveert wordt ongeveer 

25% ziek.  

Wat zijn de risico’ s bij 

de risicopatiënten? 

Een antwoord hierop is 

terug te vinden in de gra-

fiek: De vertikale schaal 

geeft de kans weer om ziek te worden, de horizontale schaal is loga-

ritmisch en geeft de virale lading  aan uitgedrukt in “genomes /ml”. 
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Belangrijk is om aan de hand van bloedonderzoek de zogenaamde 

“virale lading” te bepalen. Dit komt er op neer het aantal aanwezige 

CMV virussen te bepalen. Kwantificeren wordt dit genoemd. 

Verklaring grafiek: Indien kwantificeren leidt tot een cijfer op de 

horizontale as ver onder de “5” is er een gering risico om ziek te wor-

den. Eens kwantificeren een cijfer vanaf “5” weergeeft of hoger treedt 

er wel een verhoogd risico op om ziek te worden. Het is bij een derge-

lijke vaststelling dat de dokters ingrijpen om het CMV virus terug te 

dringen en het risico op ziekte tot een minimum te herleiden. 

Het gebruikelijke congres dat ter gelegenheid van de Europese do-

nordag gehouden wordt, vond dit jaar plaats in Moldavië. 

De Europese dag voor orgaandonatie is een initiatief van de Raad 

van Europa. De Raad van Europa is niet de Europese Raad van de 

regeringsleiders van de EU, 

het is dus géén orgaan van 

de Europese Unie.  

  Het is een club van een 50-

tal landen met zetel in 

Straatsburg. Alle lidstaten 

van de Europese Unie zijn 

lid, ook Rusland, Turkije en 

de meeste andere Europese 

landen die geen lid zijn van 

de EU. 

  Ieder jaar bezoekt  Hepato-

transplant-Gent een aantal 

ziekenhuizen in Oost- en 

West-Vlaanderen ter gele-

genheid van de Europese 

dag voor orgaandonatie. 

Hiervoor verdeelden  Irma, 

Bart, Luc, Daniël en Eddy 

EU-donordag 2018  
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zich in meerdere teams en bezochten dit jaar 13 ziekenhuizen waar 

aan de dienst Intensieve Zorgen als blijk van dank voor hun inzet voor 

de detectie van donoren een geschenk overhandigd werd. 

De foto hierboven werd genomen in het Algemeen ziekenhuis te 

Lokeren waar Irma en Daniël door enkele medewerkers van de  In-

tensieve Zorgen ontvangen werden. 

   Dit jaar stond 

ook het Alge-

meen Zieken-

huis Nikolaas 

als nieuw te 

bezoeken op 

de agenda.  

 De foto hier-

naast, getuigt 

hierbij van een 

goede ont-

vangst van het 

Hepato-team. 

 

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:  

vrijdag 7 december - dinsdag 8 januari 

vrijdag 1 februari - dinsdag 12 maart 

vrijdag 5 april - dinsdag 7 mei 

Iedereen hartelijk welkom !  
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   De kwaliteit van de infectiepreventie in Belgische ziekenhuizen is 

heel goed. Dat blijkt uit een rapport van Sciensano, de opvolger van 

het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, over het jaar 

2016. Zij gaan na in welke mate een ziekenhuis aan de voorwaarden 

voldoet om ziekenhuisin-

fecties maximaal te kun-

nen voorkomen. 

  Elk jaar sterven er meer 

mensen aan ziekenhuis-

infecties dan aan onge-

vallen in het verkeer. Een 

ziekenhuisinfectie is een 

infectie die na de opna-

me in het ziekenhuis ontstaat. Voor de derde keer analyseerde 

Sciensano de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in 104 

Belgische ziekenhuizen. 

   In 2016 zijn er verschillende verbeteringen waarneembaar tegen-

over een jaar eerder. Zo heeft 91 procent van de ziekenhuizen min-

stens één referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne per afdeling 

(82 procent in 2015). 72 procent van de ziekenhuizen rapporteert sys-

tematisch de infecties opgelopen op de intensieve zorgen afdeling (68 

procent in 2015). “Hier is echter nog ruimte voor verbetering”, zo luidt 

het. 

   De helft van de ziekenhuizen houdt toezicht op het aantal postope-

ratieve wondinfecties bij patiënten (40 procent in 2015). Ook hier ziet 

Sciensano nog mogelijkheden voor verbetering. 

   Ten slotte is er een daling van de incidentie van infecties veroor-

zaakt door het gebruik van een centrale katheter: 1,8 infecties per 

10.000 hospitalisatiedagen in 2016 tegenover 2,2 in 2015. 

Ziekenhuizen geven infecties  

steeds minder kans  
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   Bij het ouder worden ondervinden velen dat er “gaten” in hun ge-

heugen vallen. Maar ook mensen die een zware operatie met een 

lange verdoving ondergaan hebben, of zelfs een hele tijd in coma la-

gen, kunnen nadien meer aan geheugenverlies lijden. 

   Professor Bruno Dubois, directeur van het 

‘Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzhei-

mer in Parijs’ geeft ons enkele voorbeelden van 

onze geheugenproblemen.  

   Sinds enige tijd vergeet ik: 

 

- Familienamen… 

- Herinner ik mij niet meer waar ik bepaalde zaken gelegd heb… 

- Weet ik niet meer wat ik zeggen ging… 

Vroeger was ik bang dat het een begin van Alzheimer was, maar 

wanneer iemand beseft dat hij geheugenproblemen heeft, is het 

zeker geen Alzheimer. 

   Het betreft alleen een tijdelijk geheugenverlies. Meer dan de helft 

van de mensen van 60 jaar en ouder vertonen zekere symptomen, 

die eerder te wijten zijn aan de leeftijd dan aan een ziekte. 

   Professor Dubois verzekert de meerderheid van de mensen die be-

zorgd zijn over hun vergeetachtigheid dat “Hoe meer men klaagt 

over geheugenverlies, hoe kleiner de kans dat men aan een ge-

heugenziekte lijdt”. 

 

Geheugenproblemen  

9 



 

 

Op de website van Volksgezondheid is de rubriek Orgaandonatie 

vernieuwd. Er wordt nu een zeer uitgebreide en heel degelijke infor-

matie gegeven die werd onderverdeeld in de volgende rubrieken: 

Burgers 

Levende donatie 

Donatie post-mortem 

Ethiek en orgaandonatie 

Kosten van procedures 

Orgaandonatie en lichaam aan de wetenschap 

Eurotransplant 
 

Zorgverleners 

Transplantcoördinatoren 

Europese initiatieven 

Belgisch initiatief - GIFT Project 

Lokale donorcoördinatie 

Beldonor campagne 

Statistieken 

 Opmerkingen 

We noteerden enkele zaken die niet dikwijls ter sprake komen. 

- De donor noch zijn naastbestaanden zullen enig recht ten laste 

van de receptor kunnen doen gelden. 

- Vooraleer tot een afname over te gaan, moet de arts zich ervan  

vergewissen dat de donor geen verzet heeft geuit, ongeacht of het  

verzet zich in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid  

bevindt dan wel of het op een andere wijze is geuit. De arts heeft 

FOD Volksgezondheid 

Nieuwe website  
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https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-burgers
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-burgers/levende-donatie
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/burgers/donatie-post-mortem
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/burgers/ethiek-en-orgaandonatie
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/burgers/kosten-van-verschillende
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/burgers/orgaandonatie-en-de-lichaam
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/burgers/eurotransplant
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-zorgverleners
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-zorgverleners
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/zorgverleners/transplantcoordinatoren
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/zorgverleners/europese-initiatieven
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/zorgverleners/belgisch-initiatief
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/zorgverleners/lokale-donorcoordinatie
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-beldonor-campagne
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-beldonor-campagne
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie/orgaandonatie-statistieken


 

 

dus geen andere keuze dan de familie in te lichten over de overwo-

gen afname zodat zij aan de arts het bestaan van een eventueel ver-

zet door de overledene tijdens zijn leven zou kunnen meedelen. 

 

- Sinds 2007 moet de arts daarentegen geen rekening meer houden 

met het verzet van de familie. Door deze aanpassing van de wet 

wordt het opting-out-systeem verstevigd. (In de praktijk gebeurt dit 

wel). 

- De kosten voor het wegnemen van organen zijn vastgesteld 

door de nomenclatuur van de gezondheidszorg. Deze kosten bestaan 

uit : 

   - Bewaking en voorbereiding van de donor voor het wegnemen 

van een transplantatieorgaan. 

   - Post-mortem wegnemen en bewaring van het transplantatieor-

gaan. Na de diagnose hersendood wordt er geen enkele prestatie 

meer gefactureerd aan de sociale zekerheidsdienst van de donor. De 

prestaties worden gedragen door de mutualiteiten van de ontvangers. 

 

De ontvanger betaalt een opleg voor: 

-pretransplantatieonderzoeken  

-de transplantatiehospitalisatie 

-de ambulante controleraadplegingen na een transplantatie 

-thuismedicatie, kinesitherapie, thuisverpleging … 

 

- Eurotransplant: https://www.eurotransplant.org/cms/ 

De hoofdzetel van Eurotransplant te Leiden in Nederland, centrali-

seert alle medische, serologische en administratieve gegevens van 

de patiënten op de wachtlijst voor de selectie van de beste transplan-

tatiekandidaat als een orgaan beschikbaar wordt. 
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Transplantcoördinatoren 

Zodra in een ziekenhuis een donor is geïdentificeerd in Intensive 

Zorgen (zie Gift project), informeert de arts de transplantatiecoördina-

tor.  

Deze controleert het Rijkregister of er geen bezwaar werd ingediend 

tegen het wegnemen van organen. Daarna informeert hij bij de familie 

of de overledene ooit bezwaar heeft geuit tijdens zijn leven. In elk ge-

val, de wens van de donor wordt nauwgezet gerespecteerd. 

De coördinator is aanwezig bij het wegnemen van de organen en 

ontvangt de externe teams. Hij is de link tussen de teams die het or-

gaan wegnemen en transplanteren. De coördinator is verantwoorde-

lijk voor de bewaring en de verzending van de organen naar de trans-

plantatiecentra. 

- Belgisch initiatief - GIFT Project 

Het project GIFT werd gelanceerd om de perifere ziekenhuizen 

meer te betrekken bij het opsporen, beheer en signaleren van potenti-

ële donoren voor de transplantatiecentra en hierdoor het aantal dono-

ren in België te verhogen. 
 

- Beldonor campagne 

Deze rubriek geeft een overzicht van de doelstellingen en van de  

campagnes die door Volksgezondheid vanaf 2005 tot 2016 jaarlijks 

op touw gezet werden. 

- Statistieken 

In deze rubriek wordt verwezen naar statistieken die in 2017 door de 

BTS (Belgian Transplantation Society) gepubliceerd werden en de 

Evolutie verklaring wilsbeschikking  in het Nationaal Rijksregister.  

Op pagina 12 van de statistiek vindt je bijvoorbeeld een grafiek van 

de percentages van oorzaken van het niet gebruiken van organen van 

potentiële donoren. De nieuwe website kan men raadplegen via: 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid 
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   Franck Dufourmantelle afkomstig uit een dorp in het departement 

Somme in noord Frankrijk, werd in september 2016 het slachtoffer 

van een werkongeval. Hij werkte als chemicus en bij de ontploffing 

van een brandstoftank in september 2016, veranderde hij in een laai-

ende toorts. 

   De geneesheren gaven Franck geen 

enkele overlevingskans. Hij was in de 

derde graad verbrand over 95% van 

zijn lichaam, behalve zijn schaambeen 

en een deel van zijn schedel. Zijn vita-

le organen werden bedreigd. 

    

   Geconfronteerd met deze kritieke 

situatie, aarzelde zijn tweelingbroer Eric geen moment om huid af te 

staan om zijn broer te redden. De medici moesten een glimlach on-

derdrukken toen Eric met zijn voorstel op de proppen kwam. Een der-

gelijke verregaande transplantatie was er nog nooit gedaan, ze ver-

wachtten dat de patiënt binnenkort zou overlijden.  

   Maar Eric bleef aandringen. De ploeg van  plastische chirurgie van 

professor Maurice Mimoun en de van de anesthesie van professor 

Alexandre Mebazaan van het Saint-Louis ziekenhuis te Parijs, on-

dernamen toch het ondenkbare: een bijna totale huidtransplantatie 

van het lichaam, een wereldpremière. 

   Als tweelingen bezaten de broers dezelfde genetische structuur, 

wat de kans op succes bij de transplantatie verhoogde. Maar voor 

Eric was de prelevatie van delen van zijn huid een ware marteling. 

Professor Mimoun zei dat Erik, bij manier van spreken, levend gevild 

was.  

    

   Er waren meerdere transplantaties nodig. Franck zei nadien: “Mijn 

Huidtransplantatie bij tweelingbroer  
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broer Eric was mijn huidfabriek”. 

   Na maanden van onzekerheid was Franck gered. De tweelingen 

hadden de dood overwonnen. Ze zijn gelukkig en fier, levendiger dan 

ooit.  

   Ze vertelden hun ongelooflijk medisch avontuur  in een boek met als 

titel: “Life. Hij was veroordeeld, maar zijn tweelingbroer heeft hem ge-

red”. 

 

 

   Dat transplantatie niet beperkt is 

tot de gekende organen zoals nier, 

lever, hart, longen, pancreas, werd 

door de broers Dufourmantelle hier-

mee in de schijnwerpers gezet.  

 

ORGAANDONATIE  

IS HET SCHENKEN VAN LEVEN  

VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE DOOD 
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Enkele medewerkers die zich jaren lang hebben ingezet voor onze 

vereniging  zijn momenteel tijdelijk niet langer actief voor de vereni-

ging.  

Hieruit volgt deze oproep naar de leden van Hepatotransplant-Gent 

of de partners van levergetransplanteerden. Deze zijn de ervarings-

deskundigen omtrent levertransplantatie.  

Wie graag zijn of haar steentje wil bijdragen om de werking van de 

vereniging te ondersteunen wordt vriendelijk verzocht dit te laten we-

ten aan de voorzitter van de vereniging of één van de huidige be-

stuursleden.  

Momenteel zijn wij vooral op zoek naar medewerkers voor admini-

stratieve ondersteuning. 

  

Contact voorzitter via:  

E-mail: eddy.coene@gmail.com  

Tel.: 052/44 70 75 

 

Contact bestuursleden: 

Zie kaft binnenkant van dit Krantje. 

 

Wie graag contact opneemt kan  ook bijgevoegde lijst invullen (zie 

volgend blad) en opsturen  of telefonisch contact opnemen met de 

voorzitter Eddy Coene, of een van de bestuursleden. 

 

 

Oproep nieuwe medewerkers  
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Het vrijwilligerswerk in de zelfhulpgroep. 
 

 Waardoor voelt men zich gemotiveerd om zich in te zetten 
als medewerker? 
 
  Om andere lotgenoten te ondersteunen. 
  Om de vereniging te helpen bij allerlei taken. 
  Als blijk van dank of tegenprestatie voor het herwonnen 
  leven na de transplantatie. 
  Uit solidariteitsgevoel. 
  Als zinvolle tijdsbesteding. 
 

 Voor welke taken denkt een nieuwe medewerker zich te kun-
nen inzetten? 
 
 Contacten met andere lotgenoten 
 
   Als contactpersoon bij de “Praathoek” bijeenkomsten. 
  Het bezoeken van patiënten in het ziekenhuis. 
 
 Allerlei activiteiten 
 
  Door mee te werken aan bijeenkomsten / informatie
  standen voor de promotie van orgaandonatie. 
  Door mee te werken aan de jaarlijkse feestnamiddag 
  van de vereniging. 
  Door deel te nemen aan bijeenkomsten ingericht door 
  diverse instanties of verenigingen i.v.m. orgaantrans-
  plantatie en de daaraan verbonden gezondheidszorg. 
 
 Administratieve taken 
 
  Als medewerker van de redactie van “Ons Krantje” 
  Het opstellen en opvolgen van: 
  - de ledenlijsten 
  - de registratie van de patiëntenbezoeken 
  - de registratie van de bezoekers van de Praathoek 
 
 Computer Met welke programma’s bent u vertrouwd? 
 
   Word  
   Outlook (e-mail) 
   Internet Explorer 
   Publisher 
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Lidmaatschap Hepatotransplant-Gent vzw 2019 

 

Beste leden en sympathisanten  
 

 Ook in 2019 zetten we ons beste beentje voor om iedereen die 
met een levertransplantatie geconfronteerd wordt onze steun te bie-
den. Als lid van onze vereniging helpen we jou graag verder. Boven-
dien wordt je niet alleen beter geïnformeerd, je krijgt talrijke mogelijk-
heden om gelijkgezinden te ontmoeten. 
 

 Zoals gebruikelijk sturen wij u hierbij het overschrijvingsformu-
lier voor de hernieuwing van uw lidmaatschap, dat 20 € (twintig) be-
draagt voor 2019 .  
 Indien u ons als steunend lid extra wilt steunen, dan bedraagt 
het lidgeld 25 €.  
 
 Voor diegenen die vanaf 1 oktober dit jaar lid werden, geldt nog 
steeds de regel dat ze automatisch lid blijven voor 2019. 
 Onderaan het formulier, bij lidmaatschap, uw naam als getrans-
planteerde vermelden a.u.b.  
 

 Het Hepato-team wenst u en uw familie nog prettige eindejaars-
feesten en een gezond en voorspoedig 2019. 
 
 Heel genegen, 
 
  Jacqueline, Irma, Sonja, Jean-Pierre, Roger, Marc, Yves, 
Luc, Bart, Daniël en  Eddy. 



 

 


