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Professor Fritz Derom 

1e Longtransplantatie in 1968  

 

 

 

   Vijftig jaar geleden, op 14 november 1968, werd met succes de eer-

ste longtransplantatie uitgevoerd onder de leiding van de Gentse pro-

fessor Fritz Derom van het UZ Gent. Het was een wereldprimeur, die 

merkwaardig genoeg meer aandacht kreeg in het buitenland dan in 

België zelf. 

   Begin vorige eeuw werd al getracht om organen 

bij de mens te transplanteren. De Franse chirurg 

Alexis Carrel ondernam in 1905 enkele pogingen 

om een nier te transplanteren, maar door afstoting 

van het “vreemde” orgaan en infecties werd dat 

geen succes. Nadien probeerde hij het tevergeefs, 

ook met een hart en met longen, maar hij krijgt wel 

een Nobelprijs. 

    Het probleem van de afstoting wordt in 1954 

“ontweken” door de Amerikaanse chirurg Joseph 

Murray, die een nier transplanteert van Roland 

Herrick naar zijn tweelingbroer Richard die het or-

gaan als “niet-vreemd” herkent en de ingreep acht 

jaar overleeft.  

   In 1958 werden de eerste immunosuppressiva 

ontwikkeld en werden orgaantransplantaties tus-

sen genetisch niet-verwante personen mogelijk. 

In 1963 voor het eerst een lever en in 1966 een pancreas.  

   In 1967 wordt de Zuid-Afrikaanse chirurg Christi-

aan Barnard wereldberoemd met de eerste hart-

transplantatie. 

   Voor de longen bleek dat lange tijd onmogelijk. In 

de USA werd dat in 1963 meermaals geprobeerd, 

maar de patiënten overleden telkens na een paar 
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dagen en twintig dagen was het maximum dat bereikt werd. 

In de herfst van 1968 is de 23-jarige metaalarbeider Aloïs Vereecken 

al een paar maanden opgenomen in het UZ Gent. Hij dreigt te overlij-

den aan de gevolgen van silicose, een vorm van stoflong. Men tracht 

hem in leven te houden door hem zuurstof toe te dienen, maar zijn 

toestand is hopeloos en men stond op het punt de behandeling stop 

te zetten. 

   De collega’s van professor Derom vragen 

hem te proberen een longtransplantatie te 

doen. Hij had zich al onderscheiden in 1965 

met de eerste niertransplantatie in het Neder-

landstalig gebied. Hij besluit op de uitdaging 

in te gaan, de ingreep wordt een succes.  

   Aloïs blijft nog een hele tijd in het zieken-

huis op de afdeling intensieve zorgen. Pas na 

een half jaar mag hij naar huis, maar regel-

matig moet hij voor een weekend terugkeren 

voor controle. Hij krijgt voortdurend antibiotica.  

    

 

 

 

 

 

   Begin september 1969 moet Vereecken terug opgenomen worden 

met complicaties. Op 10 november overlijdt hij, net geen tien maan-

den na de ingreep, waarschijnlijk door afstoting van het orgaan of 

door een infectie. 

   Pas drie weken nadat de transplantatie had plaatsgevonden, beseft 

Fritz Derom in de  
operatiezaal 

Aloïs herstelt 

na de ingreep 
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men in de medische wereld dat Derom de eerste werkelijk geslaagde 

longtransplantatie heeft uitgevoerd.  

   Er komen reacties en felicitaties vanuit het buitenland, meer dan 

vanuit België. In die tijd mocht er geen medische publiciteit gemaakt 

worden. Bovendien was het s’ anderdaags, 15 november, de Dag van 

de Dynastie en die kreeg alle aandacht. Het UZ Gent verspreidt zes 

dagen later een medisch bulletin waarin vermeld wordt dat “de patiënt 

het goed stelt en dat zijn longfunctie goed is”. 

   De officiële erkenning komt pas later. Prof. Derom en zijn transplan-

tatieteam worden ontvangen door Koning Boudewijn en Koningin Fa-

biola. Op de foto hieronder zien we de professor rechts van de koning. 

 De prestatie die professor Derom 

en zijn team 50 jaar geleden le-

verden, staat nu geboekt als een 

mijlpaal in de wereld van de or-

gaantransplantatie. 

Prof. Fritz Derom met zijn  

echtgenote in 2013 
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   In Ons Krantje nr. 39 van februari 2015 verscheen al een artikel 

over het eerste kind dat in Zweden geboren werd na een baarmoe-

dertransplantatie.  

   De artsen van de Vrouwenkliniek en het Transplantatiecentrum van 

het UZ Gent waren de laatste zes jaar nauw betrokken bij het Zweed-

se zorgprogramma. Zo konden ze de techniek en procedure voor de 

ingreep verder verfijnen. Voorlopig zal men in Gent enkel met overle-

den donoren werken omdat een baarmoeder bij een levende donor 

weghalen complexer is en meer risico's inhoudt.  

   Begin december vorig jaar 

voerden ze de eerste baar-

moedertransplantatie van het 

land uit. De ingreep verliep 

vlekkeloos en de vrouw stelt 

het goed. Zonder complicaties 

zal ze ten vroegste over een 

jaar zwanger kunnen worden van haar eigen kind via ivf.  

   De eerste baarmoedertransplantatie kadert in een pilootstudie. Die 

onderzoekt de mogelijkheid om de baarmoeder van een hersendode 

orgaandonor te transplanteren bij een vrouw met 

het Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom. 

Jaarlijks worden in België een vijftiental vrouwen 

geboren met het MRKH-syndroom: ze hebben 

geen of een onderontwikkelde baarmoeder maar 

wel één of beide eierstokken.  

Prof. dr. Steven Weyers – gynaecoloog en 

diensthoofd van de Vrouwenkliniek – is hoofdon-

derzoeker van de studie. Na één zwangerschap 

en geboorte zal de baarmoeder terug verwijderd worden. 'Dat doen 

we omdat de medicatie tegen afstoting risico's inhoudt op lange ter-

mijn', zegt prof. dr. Xavier Rogiers, diensthoofd van het Transplanta-

Primeur in België  

Baarmoedertransplantatie in het UZ Gent  
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tiecentrum. Aan de pilootstudie in het UZ Gent zullen in totaal 20 pati-

ënten deelnemen. Buiten de studie kan een baarmoedertransplanta-

tie nog niet als behandeling worden aangeboden.  

   Het UZ Gent is wereldwijd het tiende centrum dat een baarmoeder-

transplantatie uitvoert. Het transplantatieteam van de Universiteit van 

Göteborg in Zweden heeft de grootste expertise opgebouwd. Van de 

9 vrouwen die er in een eerste studie tussen 2012 en 2013 de baar-

moeder van een levende donor kregen, hebben ondertussen 6 vrou-

wen een gezond kindje op de wereld gezet.  

   In Sao Paulo, Brazilië, kreeg in 2016 een 32-jarige vrouw die gebo-

ren was zonder baarmoeder, 

een transplantatie die 10 uur 

duurde. Begin december 

2018 beviel ze van een ge-

zonde baby, een meisje. De 

donor was een 40-jarige 

vrouw die overleed door een 

hersenbloeding. 

   Men ging over tot een keizersnede na een zwangerschap van 36 

weken. Men verkoos een ietwat premature geboorte om veiligheidsre-

denen. De gezonde baby woog 2,250 kg. 

   Bij de ingreep werd de baarmoeder onmiddellijk verwijderd zodat de 

moeder kon stoppen met nemen van de immunosuppressieve medi-

catie tegen de afstoting van het donororgaan. 

   Het gebruiken van een baarmoeder van een overleden donor heeft 

een aantal voordelen vergeleken met een levende donatie. De in-

greep is goedkoper en men vermijdt de risico’s voor een levende do-

nor. Er zouden zo ook meer organen ter beschikking komen. Bij een 

levende donatie is het dikwijls de moeder die donor is voor haar 

dochter. 

   Men schat dat wereldwijd 10 tot 15 % van de vrouwen onvruchtbaar 

is. Naast een in-vitrofertilisatie (ivf), een draagmoederschap of adop-

tie, wordt een baarmoedertransplantatie een eventuele mogelijkheid 

om een kinderwens in vervulling te laten gaan. 
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   AZ Jan Palfijn, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Lucas en UZ Gent on-

dertekenden op 8 oktober de intentieverklaring voor het Ziekenhuis-

netwerk Gent (ZNG).  

Integraal zorgaanbod 

   In het Ziekenhuisnetwerk Gent staat de patiënt centraal. 'We willen 

de zorg voor de patiënt zo toegankelijk mogelijk maken. Hij zal dichtbij 

huis terechtkunnen voor het volledige aanbod aan algemene en aca-

demische zorg', licht voorzitter Jan Smets toe. 'We zullen het medisch 

aanbod onderling afstemmen en wanneer nodig de patiënt doorverwij-

zen én ook terugverwijzen.  

   V.l.n.r.: Jan Smets (voorzitter AZ Sint-Lucas), Rudy Coddens 

(voorzitter AZ Jan Palfijn), Stefaan Vercamer (voorzitter AZ Ouden-

aarde), Eric Mortier (gedelegeerd bestuurder UZ Gent), bij de onderte-

kening van de intentieverklaring. 

Ziekenhuisnetwerk Gent van start  
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     De stap naar de vorming van een zieken-

huisnetwerk kwam er op vraag van ministers 

Maggie De Block en Jo Vandeurzen, maar 

voelt voor alle ziekenhui-

zen als een logische, vol-

gende stap. De zieken-

huizen kunnen immers 

verder bouwen op een 

stevig fundament van 

bestaande samenwerkin-

gen die vaak al jaren lopen. 
 

   De Gentse ziekenhuizen zien samen met AZ Oudenaarde opportu-

niteiten om via het netwerk hun werking te versterken en uit te bou-

wen tot ‘centers of excellence’. Zo creëren ze een zorgaanbod dat 

nog beter aansluit bij de reële zorgbehoeften in onze regio. 
 

   Het netwerk in actie 

De vier ziekenhuizen stappen als gelijkwaardige partners in het ZNG. 

Bestuurders en artsen zullen samen het beleid van het ZNG bepalen 

in overleg met patiënten, huisartsen, woonzorgcentra, thuiszorg, enz.  

Verschillende werkgroepen bereiden momenteel de concrete uitwer-

king van het netwerk voor. De ziekenhuizen bespreken daarbij zowel 

de samenwerkingen tussen de ondersteunende diensten zoals HR, 

financiën, kwaliteit, ICT of aankopen, als de samenwerkingen voor 

medische en zorgprojecten.  

   'Het netwerk geeft ook de kans om wetenschappelijk onderzoek te 

verrichten op grotere schaal.  

 

 

Praat over donatie 

Laat je familie weten hoe jij erover denkt 
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   In 2016 was Ellie Lacey jong, fit en gezond. Ze was juist terugge-

komen van een fietstocht in Europa en Oeganda waar ze een mara-

thon organiseerde voor het goede doel. Maar ze voelde zich erg 

loom. 

   Haar vrienden zegden dat ze haar opgewektheid verloren had. Zelf 

vermoedde ze dat ze malaria had opgedaan, maar de dokters vertel-

den haar dat er iets ernstig misging met haar lever. 

   Ellie werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Wales 

in Cardiff en onderging er heel wat onderzoeken 

om te weten te komen wat haar probleem juist 

was. Uiteindelijk kreeg haar echtgenoot te horen 

dat Ellie’s toestand zodanig verslechterde dat 

men vreesde dat ze nog maar enkele uren te le-

ven had tenzij ze een levertransplantatie kreeg.  

   Op 9 januari 2017 werd Ellie dringend overgebracht naar het  Royal 

Free Hospital in London, één van de zeven ziekenhuizen in de UK 

dat levertransplantaties doet. De ingreep lukte, Ellie was pas 32 jaar. 

   Ze dacht nadien veel aan de donor die haar leven gered had en die 

gedachte liet haar niet meer los. Men vertelde haar dat het een 60-

jarige vrouw  was geweest die door een hersenbeschadiging was 

overleden. 

   Getransplanteerden kunnen hun donor eren door een brief te schrij-

ven naar zijn nabestaanden. Dat gebeurt anoniem via de transplanta-

tiedienst van het ziekenhuis. Ellie zegt dat ze de tekst van die brief 

dagelijks in haar hoofd herhaalt. 

   Het besef dat die ene persoon haar had gered werd de grootste 

emotionele ervaring van haar leven en zou dat altijd blijven. Zij vond 

het wel moeilijk om die gevoelens op de juiste manier aan anderen 

over te brengen.  

Ellie had nog 48 uur te leven  
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   Haar eigen emoties maakten haar uitbundig gelukkig, maar ze wist 

dat het voor de familie van de donor gevoelens van extreem verdriet 

waren. 

   Ze begreep ook dat de transplantatie slechts mogelijk geweest was 

dankzij de inzet van de vele medewerkers van de Nationale Gezond-

heidsdienst (NHS = National Health Service) die zich inzetten voor de 

orgaandonatie en de orgaantransplantatie. 

   Zes maand na haar transplantatie won de 

sportieve Ellie vorig jaar vijf medailles op de 

“British Transplantation Games”, die jaar-

lijks georganiseerd worden. Haar tijden op de 

loopnummers waren zelfs beter dan vóór 

haar transplantatie, waaronder de 3 km Mini 

Marathon die ze op 12 min 24 sec liep in de 

leeftijdscategorie 30-39 jaar. Ze liep er ook 

de 800 en de 1500 m. 

   Samen met haar echtgenoot Paul deed ze 

in 2018 ook mee aan de “ Adidas Infinite 

Trails World Championship “ in Oostenrijk. 

   

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 12 maart - vrijdag 5 april 

dinsdag 7 mei - vrijdag 7 juni 

Iedereen hartelijk welkom !  
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   In de USA werd een uitgebreide studie gedaan door de “American 

Society of Nephrology” (ASN) over de evo-

lutie van de levende nierdonatie van 2005 tot 

2015. Men vond dat het aantal donaties sterk 

gedaald was. Er waren 25% minder mannelij-

ke donoren, de daling bij de vrouwelijke dono-

ren bedroeg maar een kleine 5%. Er waren 

52.690 levende donaties in deze periode. De meeste ontvangers zijn 

mannen maar de vrouwen maken 63 % uit van de levende donaties. 

   Men stelde vast dat vrouwen met een hoog inkomen eerder bereid 

zijn een van hun nieren af te staan dan de mannen. Uit de studie 

bleek dat dit met het mogelijk verlies van inkomen te maken heeft, 

vooral bij mannen met een laag inkomen.  

   Door de donatie kan de donor er tot twee maanden loonverlies lij-

den na de ingreep, zonder te rekenen met de dagen dat hij niet kan 

werken voor de bijkomende onderzoeken voordien om te zien of hij 

een nier kan afstaan en of die geschikt is voor de ontvanger. 

   Daarenboven zal hij misschien zijn job verliezen en ook zijn gezond-

heidsverzekering voor zichzelf en zijn gezinsleden. Dat kan zijn be-

slissing erg beïnvloeden. De meeste mensen kunnen met één nier 

zonder problemen verder leven , maar de ingreep is toch een belang-

rijke operatie die niet zonder risico’s is. Nadien is een goede opvol-

ging nodig om mogelijke toekomstige gezondheidsproblemen in het 

oog te houden. 

   Deze toelichtingen werden gegeven door dr. Jagbir 

Gill, de auteur van het onderzoeksrapport, tijdens 

een interview met het nieuwsagentschap Reuters. 
 

   Een levende nierdonatie biedt heel wat voordelen 

tegenover de nierdialyse bij patiënten met een levensbedreigend nier-

falen. De transplantatie kan goed gepland worden en relatief snel ge-

Levende nierdonatie in de USA  
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beuren. De wachtlijsten voor een nier van overleden donoren zijn zeer 

lang. 

   Bovendien levert het voor het gezondheidssysteem jaarlijks enorme 

besparingen op, van $30.000 tot $85.000 vanaf het eerste jaar na de 

transplantatie. De onderzoekers benadrukten dat de levende donatie 

financieel neutraal zou moeten zijn voor de donoren met een terugbe-

taling van zijn onkosten en een levenslange gezondheidsverzekering 

met betrekking tot mogelijke complicaties als gevolg van de ingreep. 

Ze wezen er op dat in heel wat landen de kosten voor een levende 

donatie beter geregeld zijn dan in de USA.  

   Er moeten dringend maatregelen genomen om een verdere daling 

van het aantal donoren tegen te gaan. 

Levende nierdonatie in België 

   België is een van de landen met een hoog aantal (overleden) dono-

ren. Voor de niertransplantatie zijn de wachtlijsten dan ook korter en 

dat resulteert in minder levende nierdonaties. 

   De onderstaande tabel toont het aantal levende donoren over de 

jaren 2012 - 2017.  

   Het aantal niertransplantaties met overleden donoren: 

   Gemiddeld maakt de levende donatie 12 % uit van het totaal aantal 

niertransplantaties.  

Bron: Belgian Transplantation Society (BTS) 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 57 63 68 57 67 63 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 480 435 387 480 453 485 
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   In ons dagdagelijks woordgebruik is hersendood een begrip dat 

maar zelden opduikt. Via de ruime berichtgeving over orgaantrans-

plantatie en orgaandonatie door nieuwsmedia heeft het de laatste ja-

ren meer ingang gevonden. Maar als mensen er mee geconfronteerd 

worden als het iemand van hun naaste familieleden betreft, dan is het 

toch niet altijd zo duidelijk en soms moeilijk aanvaardbaar. 

   Dat was eind vorig jaar ook het geval 

toen Payton Summons, een negenjarig 

meisje uit Texas, hersendood verklaard 

werd. 

   Er was gebleken dat ze een tumor had 

in de borst, waardoor haar bloedcircula-

tie gestopt was. 

   Ze verbleef bij haar grootmoeder toen 

ze ‘s morgens bij het wakker worden zei 

dat ze geen adem meer kon halen. 

   Ze werd naar het “Cook Children’s  Medical Center” gebracht waar 

de dokters verklaarden dat ze haar hartslag terug op gang konden krij-

gen maar niet haar ademhaling. Ze werd kunstmatig beademd maar 

de dokters bevestigden dat ze geen hersenactiviteit meer vertoonde. 

Volgens de wet wordt men dan in Texas dood verklaard.  

   Haar ouders tekenden hiertegen verzet aan, met een eis om de le-

ven ondersteunende behandeling voort te zetten terwijl ze trachtten 

een ander ziekenhuis te vinden dat bereid zou zijn hun dochter wel op 

te nemen voor verdere behandeling. Dat lukte niet. 

   De zaak veroorzaakte heel wat beroering, de media gaven er veel 

aandacht aan, onder andere de nieuwszender CNN. 

   Uiteindelijke verwierp een rechter in Texas de eis van de ouders om 

de kunstmatige beademing verder te zetten. 

   De “welles-nietes” discussies lieten een wrange nasmaak na bij de 

Amerikaanse bevolking.     

Hersendood niet zo evident  
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   De uitreiking van het diploma aan zijn jongste zoon moest een van 

de gelukkigste dagen in zijn leven worden. Maar als Jim McCants er 

nu op terugkijkt houdt hij er toch gemengde gevoelen aan over. 

   Toen hij naast zijn vrouw Cathleen in het auditorium zat van de uni-

versiteit in Dallas, Texas, draaide ze 

zich naar hem en keek hem verbaasd 

aan. Ze zei: “Voel jij je wel goed? “. 

“Alles OK” was zijn antwoord 

“Waarom?”. “Je gezicht ziet helemaal 

geel, je ogen zien geel, je ziet er be-

roerd uit”.  

   Een blik in de spiegel gaf hem een 

schok. 

   Jim werd in het ziekenhuis opgeno-

men en de dokters vermoedden al 

gauw dat hij een leveraandoening 

had. Toen ze naar de oorzaak zoch-

ten werd alcoholmisbruik al snel uitgesloten. “In de voorbije 30 jaar 

dronk ik maximum een six-pack bier per jaar” vertelde hij “alcohol was 

niet mijn ding”. 

   Medicatiegebruik was het ook niet, Jim nam er geen en roken had 

hij nooit gedaan. Maar tenslotte begon men te denken aan vrij te ver-

krijgen voedingssupplementen. 

   Jim was nu vijftig jaar en begon zijn levensstijl in vraag te stellen. 

Hij wou absoluut wat gewicht kwijt, met meer aandacht voor een ge-

zonde voeding en regelmatig meer beweging. Hij begon te joggen, 30 

tot 60 minuten, vijf tot zes dagen per week. Hij was ook begonnen 

groene thee supplementen te nemen omdat die onder andere bevor-

derlijk waren voor het hart, Zij vader kreeg een hartaanval toen hij 69 

was en overleefde die niet.  

   Die voedingssupplementen waren de laatste jaren populair gewor-

Het voedingssupplement  

dat mijn lever verwoestte  

Jim met zijn vrouw en hun 

zoon 
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den. De advertenties beloofden in één adem anti-oxidatie effecten, 

gewichtsverlies en minder risico op kanker.  

   Hij nam die sinds twee of drie maanden toen hij ziek werd. In zijn 

medisch rapport werden ze als de vermoedelijke oorzaak van zijn le-

verproblemen bestempeld. Dat was een complete verrassing voor 

Jim: “Ik had nooit iets vernomen over mogelijke nadelige effecten”. 

 Volgens professor Herbert Bonkovsky van de Wake Forest University 

is het matig drinken van groene thee geen probleem. 

   Voedingssupplementen die er geconcentreerde extracten van be-

vatten, zijn in de VS en in Europa 

gereglementeerd als voeding en niet 

als medicijnen. Dat houdt in dat er 

geen specifieke testen voorzien zijn. 

Het wetenschappelijk plaatje van de 

effecten op onze gezondheid van 

deze groene thee supplementen is 

dus verre van duidelijk . Men weet niet of ze in bepaalde doses scha-

delijk zouden kunnen zijn. 

   De aandacht gaat vooral naar mogelijk toxische ingrediënt genaamd 

Epigallocatechin-3-gallate or EGCG, de hoogst aanwezige compo-

nent met anti oxiderende eigenschappen in groene thee. 

   Er zijn waarschijnlijk een aantal factoren waarbij dit EGCG bij een 

bepaald individu schadelijk kan zijn, zoals de manier waarop de sup-

plementen genomen worden. Veel mensen gebruiken ze om gewicht 

te verliezen en gaan ook minder eten. Men weet uit dierproeven dat 

dieren die men laat vasten een hoger percentage aan catechine ab-

sorberen dan bij aangevette exemplaren. 

   Andere zaken, zoals het gebruik van medicaties of alcohol, kunnen 

de effecten ervan sterk beïnvloeden. Wereldwijd zijn er een 80 geval-

len bekend waarbij er sprake is van een ernstige leveraandoening. 

   De dag nadat Jim te horen kreeg dat hij een levertransplantatie no-

dig had was er plots al een donororgaan beschikbaar voor hem.  

   Hij was nu helemaal overdonderd! 
 

Bron: BBC 25 oktober 2018  
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   De laatste jaren steeg de orgaandonatie in België van 263 in 2010 

naar 348 in 2017. Vorig jaar zien we een stabilisatie van het aantal 

donoren en dientengevolge ook van het aantal levertransplantaties. 

In de grafieken hieronder de aantallen per kwartaal. Die schommelen  

soms wat, de oorzaak is ons niet bekend. 

Orgaandonatie 

Levertransplantaties 

Wachtlijst voor levertransplantatie 

 

 

  

Orgaandonatie en levertransplantatie in     

België in 2018  

Kwartaal Totaal 2017 Totaal 2018 2017 2018 

Jan-Maart 80 91 80 91 

April-Juni 168 178 88 87 

Juli-September 265 275 77 77 

Oktober-December 348 335 103 60 

Kwartaal Totaal 2017 Totaal 2018 2017 2018 

Jan-Maart 68 74 68 74 

April-Juni 125 143 57 69 

Juli-Sept 206 229 61 66 

Okt-Dec 269 262 83 53 

Kwartaal Wachtlijst 2017 Wachtlijst 2018 

Jan-Maart 162 190 

April-Juni 186 192 

Juli-Sept 194 188 

Okt-Dec 201 189 
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Lidmaatschap Hepatotransplant-Gent vzw 2019 

Beste leden en sympathisanten  

    Hartelijk dank aan iedereen die zijn lidmaatschap voor 2019 

vernieuwde en in het bijzonder aan de talrijke steunende leden. 

    Mocht de overschrijving aan uw aandacht ontsnapt zijn 

dan kunt u dat nog steeds doen.  

   Wij sturen u hiervoor het overschrijvingsformulier voor de hernieu-

wing van uw lidmaatschap, dat 20€ (twintig €) bedraagt.  

Indien u ons als steunend lid extra wilt steunen dan bedraagt het lid-

geld 25 €.  

 Voor diegenen die vanaf 1 oktober vorig 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.  

  Heel genegen, 

  Eddy Coene, voorzitter  

Giften 

Help ons helpen 
 

    Wie de werking van Hepatotransplant-Gent wil steunen kan dit 

doen door een financiële bijdrage over te maken op de rekening van de 

vereniging met als mededeling: “GIFT” 
 

 BNP Parisbas Fortis BE29001404100864 

BIC Begunstigde GEBABEBB 
 

    U krijgt in 2020 een fiscaal attest voor uw schenking vanaf 40 €.  

Dit geeft u een korting van 45 % op uw belastbaar inkomen. 
 

    Een “Gift” staat los van “lid worden”: Het is bij wet verboden 

om automatisch lidmaatschap toe te kennen door het ontvangen van een 

gift. Leden worden betrokken bij de werking van de vereniging, krijgen 

informatie via Ons Krantje en Nieuwsbrieven en kunnen deelnemen aan 

de activiteiten. 




