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Erwin Cosijns werd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Hepatotransplant-Gent vzw op 12 maart 2019
benoemd tot bestuurslid en zal de taak van penningmeester overnemen van Roger Moeskops, die deze functie ad
interim waarnam.
Erwin neemt ook al een tijd deel aan de bezoeken die
we wekelijks brengen aan de levertransplantatiepatiënten die zijn opgenomen in het UZ Gent, de pas getransplanteerden en zij die worden opgenomen voor de onderzoeken met het oog op een levertransplantatie.
Deze versterking van het “Hepato-team” is erg welgekomen!
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Orgaandonatie onder druk
De voorbij 15 jaar ging de orgaandonatie in de meeste WestEuropese landen er sterk op vooruit. De officiële instanties die instaan
voor de organisatie van de orgaandonatie en de orgaantransplantatie,
deden veel inspanningen om de donatie te bevorderen via diverse
campagnes en projecten.
De orgaantransplantatie kreeg ook meer bekendheid bij de bevolking door de ruime aandacht die de media, de geschreven pers en
TV, er aan besteedden. Taboes rond het thema
werden doorbroken.
Door die grotere bekendheid en de behaalde
resultaten, nam ook het aantal patiënten op de wachtlijsten toe en
bleef er toch een nijpend tekort aan donoren bestaan.
Het wordt ook hoe langer hoe duidelijker dat de landen die een
“donorvriendelijke” wetgeving hebben het veel beter doen dan diegenen waar men zich als donor moet laten registreren. Dat zijn dan helaas een paar van de groten: Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
In de landen die aangesloten
zijn bij Eurotransplant: hebben
België, Hongarije, Kroatië,
Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië, een wetgeving waarbij
iedereen verondersteld wordt
als donor in aanmerking te kunnen komen. Alleen Duitsland
(nog) niet en in Nederland is ze
goedgekeurd maar nog niet in werking getreden.
Op de hieronder volgende pagina’s hebben we de evolutie in een
paar landen weergegeven.
2

Wijziging van de wet op orgaandonatie in de
UK genaamd naar Max en Keira
“Please

save my life Prime Minister"

was de smeekbede die de 9-jarige Max Johnson richtte aan
Theresa May, de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk.
De jongen voerde een race tegen de
tijd om een nieuw hart te krijgen. Sinds
juli 2017 wachtte Max al zes maanden op
een donororgaan. Hij had een vergroot
hart (cardiomyopathy) en werd in leven
gehouden met behulp van een kleine
hartpomp die maar 160 g weegt en die hij
ingepland kreeg als tijdelijke oplossing.
De bekende krant “The Mirror” bracht het verhaal van Max die de
eerste minister smeekte om de wet op de orgaandonatie te veranderen naar het systeem van “presumed consent” (veronderstelde toestemming) waarbij iedereen verondersteld wordt om als donor in aanmerking te kunnen komen, tenzij men bij leven hiertegen verzet heeft
aangetekend. In de UK moet men zich als donor laten registreren om
organen te kunnen afstaan
na overlijden.
Ondertussen heeft Max
kennis gemaakt met de 14jarige Connor Laws die al
een harttransplantatie kreeg
en aan de dezelfde hartafwijking leed.
Het was een emotionele
maar ook een deugddoende ontmoeting. Max zei:
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ik heb weer meer vertrouwen in een goede afloop, hij loopt rond en is
zeer actief, het geeft mij hoop dat ik dat ook zal kunnen”.
Als hij getransplanteerd wordt zal Max die datum blijven vieren als
“mijn nieuw hart geboortedag”.

Keira - the donor
Keira Ball was negen jaar
toen ze samen met haar moeder en haar broer in een autoongeval betrokken raakte.
Haar vader Joe, kreeg van de
dokters in Bristol te horen dat
ze haar leven niet konden redden. Toen hij de vraag kreeg
of hij kon instemmen met de
afstand van haar organen ging hij hiermee akkoord. In een interview
met de BBC vertelde hij dat ze hier in hun familiale kring nooit over
gediscussieerd hadden, maar dat hij er van overtuigd was dat Keira
dat zeker zou gewild hebben.
Met Keira’s organen konden vier levens gered worden, waaronder
Max Johnson die haar hart kreeg.
Toen Keira het ongeval meemaakte was Max opgenomen in het
ziekenhuis te Newcastle wegens een hartfalen door een virale infectie
en werd hij in het leven gehouden door een mechanische pomp.
De transplantatie was een succes, Max is nu 11 jaar oud en stelt
het goed.
Max’ geschiedenis en zijn oproep om de wetgeving
aan te passen, niet alleen voor zichzelf, maar om alle
kinderen die op een transplantatie wachten een betere kans te geven, viel niet in dovemans oren.
Theresa May zelf reageerde snel om een wetsvoorstel in te dienen.
Het huidig tekort aan donororganen In de UK heeft tot gevolg dat er
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dagelijks een patiënt sterft die op een ruilorgaan wacht en daar wil
men dus absoluut wat gaan aan doen.
Op 29 februari jl. verscheen in de media het bericht dat het wetsvoorstel was goedgekeurd door het parlement.
De nieuwe wetgeving zal naar Max en Keira genoemd worden.
De maatregel zal tegen het eind van dit jaar ingevoerd worden. Men
hoopt hiermee jaarlijks 700 levens te kunnen redden!
Vorig jaar nam Wales al dezelfde beslissing en het effect ervan
werd snel merkbaar. Het percentage van het aantal orgaandonoren is
er nu het hoogste van de UK (weigeringen tot toestemming door de
familieleden zijn nog steeds mogelijk).
Schotland is van plan zijn wetgeving aan te passen en men verwacht dat dit snel zal gebeuren.
Noord-Ierland behoudt het systeem van registratie als donor.
Deze tabel geeft een overzicht van de percentages en de vastgestelde toenames sinds 2015.

2018 toestemming
als donor %

2015 toestemming als
donor %

Wales

75%

58%

England

67%

61%

Northern Ireland

65%

59%

Scotland

64%

54%

UK

67%

60.5%
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Terugval van de orgaandonatie in Frankrijk
Het agentschap van het ministerie van gezondheid in Frankrijk dat
instaat voor de coördinatie van de orgaandonatie en de orgaantransplantatie, meldde in oktober vorig jaar dat er een terugval in de orgaandonatie werd vastgesteld. Tot eind augustus waren er 1.882 donoren, daar waar men er 1.930 had verwacht.
Professor Olivier Bastien die
instaat voor de prelevatie van de
organen, sprak van een
“luchtzak” maar het was toch
onrustwekkend. De voorbije 8
jaren had men continue een stijging gekend. Een daling van 40 donoren betekent een 150 transplantaties minder.
In januari dit jaar bleek dat de daling over het ganse jaar 2018 toch
5% bedroeg. Men kon 5.781 transplantaties uitvoeren, 324 minder
dan het vorige jaar. Een mogelijke oorzaak zou de sociale spanning
kunnen zijn die zich in Frankrijk op een gewelddadige manier manifesteerde (les gilets jaunes). In bepaalde regio’s stelde men een daling van 10 tot 15% van het aantal donoren vast.
Het agentschap besloot om in oktober en november twee campagnes te lanceren: het aanmoedigen van de levende nierdonatie en van
de donatie na overlijden. In 2018 was er een daling van 12% voor de
levende nierdonaties. Het aanmoedigen van de levende donatie moet
in de ziekenhuizen zeker verbeterd worden.
Positief nieuws was dat de donatie bij hartstilstand (Maastricht III
norm), sinds 2014 met 20% gestegen is zodat men in 2018 hiermee
toch 287 transplantaties kon doen. Met het oog op het dalend aantal
donoren bij hersendood is dat voor de toekomst erg belangrijk.
De wijziging van de wetgeving in 2017 die stipuleerde dat er geen
verzet tegen de afstand van organen mogelijk is, tenzij men dit bij leven heeft laten registreren, zou geen effect hebben op dalingen.
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Orgaandonatie in Duitsland stijgt na jaren
van teruggang
Vorig jaar had Duitsland 955 donoren en konden 3.113 organen gepreleveerd worden voor transplantatie. Dat was bijna 20% meer dan
het jaar voordien.
In 2017 bereikte de orgaandonatie er het laagste peil in 20 jaar, met
797 donoren. Oorzaak was een schandaal rond vervalste gegevens
van patiënten op de wachtlijst in een bepaald ziekenhuis.
Volgens Axel Rahmel, de voorzitter
van DSO, geeft dit toch een sprankje
meer hoop voor de patiënten die op de
wachtlijsten voor een orgaantransplantatie staan.
Niettegenstaande deze positieve ontwikkeling blijft er in dit nieuwe jaar nog
veel te doen maant Axel Rahmel aan. Een sterke verbetering verwacht de DSO door de goedkeuring van het voorgelegde wetsontwerp
van de regering betreffende een hervorming van de “orgaandonatie
structuren“. Dit voorziet onder andere in een betere financiële vergoeding voor de ziekenhuizen en een versterking van de medische teams
die instaan voor orgaantransplantatie.
Rahmel roept de ziekenhuizen en de artsen op de orgaandonatie
zeer ernstig te nemen. Het loont de moeite om voor ieder orgaan te
vechten zegt hij, het kan het verschil maken tussen leven en dood.
In de debatten rond het nieuwe wetsontwerp drong de DSO er bij
Jens Spahn (CDU), de minister voor volksgezondheid, aan op het grote belang van een wetgeving waarbij iedereen als orgaandonor in
aanmerking kan komen, tenzij men bij leven hiertegen verzet zou aangetekend hebben. Is dat niet het geval dan raadpleegt men de familieleden. Dat is in Duitsland een zeer omstreden thema.
Momenteel moet men zich als donor hebben laten registreren.
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Orgaandonatie gestegen in Nederland in 2018
Het aantal mensen van wie na hun dood organen zijn gedoneerd voor transplantatie is vorig jaar in Nederland gestegen tot
273. Het jaar ervoor zijn organen van 244 overleden mensen
gedoneerd.
Dat is het hoogste aantal ooit, meldt
de Nederlandse Transplantatie Stichting
(NTS).
Deze donoren hebben afgelopen jaar
815 orgaantransplantaties mogelijk gemaakt. Dat betekent een stijging van 15 procent in vergelijking
met 2017.
NTS-directeur Bernadette Haase is blij met de cijfers. Zij benadrukt echter dat ook de wachtlijst met mensen die een orgaantransplantatie nodig hebben met 7 procent is toegenomen.
"Hoewel de toename van orgaan- en weefseltransplantaties een
zeer hoopvolle ontwikkeling is, zijn we er echt nog niet. Er zijn
nog steeds mensen die niet tijdig een orgaan ontvangen en dus
overlijden."
Het tekort aan organen wordt voor een deel opgevangen door
het hoog aantal levende nierdonaties. In 2018 ware er zo 510
donoren, in België hadden we er maar 57. Opmerkelijk is dat
312 hiervan geen familieleden waren.
Ondertussen is het wachten op het effect van de wijziging van
de wetgeving die eind 2016 met een nipte meerderheid werd
goedgekeurd. De nieuwe wet gaat naar verwachting rond 2020
in.
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Bedankingsmoment vrijwilligers
Het UZ Gent werkt samen met verschillende vzw's.
“We dragen al hun vrijwilligers een warm hart
toe, daarom trakteerden we hen 14 februari
2019 op een stuk taart.”
De aanwezige contactpersonen werden verwelkomd door Caroline Van Geyt, Stafmedewerker Team Integrale Kwaliteit, en André
Stijns, Coördinator Vrijwilligerswerking.
Ze bedankten de vrijwilligers hartelijk voor
hun positieve inzet en constructieve samenwerking met het UZ Gent. De lijst van
de vzw’s kan men vinden op de website
https://www.uzgent.be/ onder de rubriek:
Patiënten / Volledig overzicht / Samenwerkingsovereenkomsten

9

Draag zorg voor je lever
Let op deze producten
Suiker
Te veel suiker is niet alleen slecht
voor je tanden, het kan ook je lever
beschadigen. Dat orgaan gebruikt
één type suiker, namelijk fructose,
om vet aan te maken. Een teveel
aan geraffineerde suiker en siropen
met een hoog fructosegehalte veroorzaakt een overschot aan vet en
dat kan leiden tot leverbeschadiging. Sommige studies tonen aan
dat suiker even schadelijk kan zijn voor de lever als alcohol,
zelfs al heb je geen overgewicht. Een reden temeer dus om voedsel met toegevoegde suikers zoals frisdrank, snoep en gebak te beperken.

Supplementen op basis van kruiden
Wees op je hoede, het is niet omdat er ‘100% natuurlijk’ op het etiket
staat dat het product ook goed voor je is. Sommige mensen gebruiken het kruid kava, om te relaxen of om menopauzesymptomen te
verzachten, maar extracten van die plant kunnen de lever verstoren. Inname van kava kan leiden tot hepatitis en zelfs tot leverfalen. Sommige landen hebben het kruid al op de zwarte lijst gezet of
het gebruik ervan beperkt. Raadpleeg je arts voor je kruiden inneemt, zo weet je zeker dat ze niet schadelijk zijn.

Extra gewicht
Extra vet kan zich opstapelen in je levercellen en leiden tot nietalcoholische leververvetting of niet alcoholische steatose hepatitis
(NASH). Daardoor kan je lever gaan opzwellen en na verloop van tijd
kan het leverweefsel harder worden of kunnen de levercellen worden
vervangen door littekenweefsel. De artsen noemen dat levercirrose.
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Soft drinks
Onderzoek toont aan de personen die veel soft drinks gebruiken meer
risico hebben om NASH of niet-alcoholische leververvetting te ontwikkelen. In die studies is er wel geen bewijs dat de soft drinks daarvan
de directe oorzaak zijn. Maar als jij een fervente soft drinker bent en
van plan bent om dat wat af te bouwen, dan kan dit misschien wel een
goede motivatie zijn om meer na te denken bij wat je drinkt.

Paracetamol of Dafalgan
Heb je een zere rug, hoofdpijn, of ben je
zwaar verkouden, dan grijp je meteen naar
een pijnstiller. Maar zorg er vooral voor dat
je de aanbevolen dosis niet overschrijdt!
Als je per ongeluk te veel paracetamol inneemt - het kan een combinatie zijn van
een product tegen hoofdpijn en nog een ander product tegen verkoudheid die beide paracetamol bevatten – dan kan dat je lever beschadigen. Lees op de bijsluiter hoeveel je dagelijks mag nemen, bekijk hoeveel beide producten bevatten en neem niet meer dan de toegelaten
maximumdosis. Of vraag gewoon advies aan de arts of apotheker.
Besmetting
Het kan gebeuren dat een dokter of verpleegster per vergissing geprikt wordt door een injectienaald die ze gebruikten bij een patiënt. En
in het illegale drugscircuit worden naalden ook al eens gedeeld. De
naald is niet het probleem, maar wel de besmetting waarmee ze
eventueel is aangetast. Hepatitis C bijvoorbeeld kan verspreid worden
via het bloed. Zelfs al werd je maar een keer per vergissing geprikt
door een naald die voor iemand anders werd gebruikt, of als je risicodrager bent om andere redenen
(bijvoorbeeld omdat je HIV besmet
bent of omdat je moeder hepatitis C
had terwijl ze zwanger was van jou)
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laat je testen! Dit geldt voor iedereen die geboren is tussen 1945 en
1965.

Minder alcohol dan je zou denken
Dat te veel alcohol slecht is voor de lever weet ondertussen iedereen.
Maar misschien ben je je er niet van bewust dat ‘te veel alcohol’ niet
mag worden geassocieerd met alcoholverslaving of alcoholisme. Je
komt al vrij snel aan ‘te veel’. Veel van die glaasjes bevatten soms vrij
veel alcohol.

Deze lijst van waarschuwingen was in de eerste plaats bedoeld voor
gezonde mensen. Maar ze gelden grotendeels ook voor leverpatiënten en levergetransplanteerden.

DE PRAATHOEK
De ideale plaats van samenkomst voor de
levertransplantatiepatiënten
Cafetaria UZ Gent K12 Gelijkvloers
In de komende maanden afspraak op:
Dinsdag 7 mei - Vrijdag 7 juni
Dinsdag 2 juli - Vrijdag 2 augustus
Dinsdag 3 september - Vrijdag 4 oktober

Ie d er e en h ar te lij k w e lk om !

12

Voorkom beenderbreuken
Patiëntenacademie UZ Gent 11 februari 2019
Sprekers : Prof. Dr. Stefan Goemaere / Prof. Dr. Steven Van Laecke/
Dr Lineke Hens / Jackelien Van Laere.
Hieronder een samenvatting van deze heel interessante bijeenkomst
van de patiëntenacademie. De gedetailleerde uiteenzettingen zijn te
raadplegen op: http://www.uzgenttransplant.be

Patiënten met leverlijden: vaak risicofactoren!
Osteoporose is een algemene botaandoening gekenmerkt door verminderde
botsterkte en met een verhoogd risico op beenbreuken.

Waarom vraagt osteoporose onze aandacht bij transplantatie?
Globaal gezien heeft een Transplantpatiënt 5 X méér kans op de
aanwezigheid van osteoporose
Longtransplant geeft het hoogste risico
De eerste 5 jaar na niertransplantatie heeft 22,5% een fractuur, dit
is viermaal méér vergeleken met controlegroep
Het meeste botverlies in de eerste maand
Klassieke risicofactoren (leeftijd, geslacht, hormonaal, roken , alcohol, schildklier,….)
Ziekte gerelateerd (immobiliteit, renale osteodystrophie, medicatie,
Transplant gerelateerd (anti-rejectietherapie ! glucocorticoiden,
calcineurine-inhibitoren)
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Meest voorkomende fracturen bij osteoporose:
Heupfracturen
Wervelfracturen
Polsfractuur
Patiënten met verhoogde kans op osteoporose:
Geriatrische patiënten (+70 jr.)
Vrouwelijke patiënten in menopauze
Anorexiapatiënten
Diabetici
Schildklierpatiënten
Patiënten met langdurige mobilisatie
Overmoedig alcoholgebruik
Transplantpatiënten door langdurig gebruik corticosteroïden en
immunosuppressiva.
Klachten :
Osteopenie (voorstadium) en lichte osteoporose: geen klachten
Ver gevorderd stadium: klachten kunnen optreden:
Pijn in rug en heup: daalt bij neerliggen
Pijn bij bukken en bruuske bewegingen
Vermoeidheid en spierklachten
Verminderd evenwicht dat zich kan uiten in angst om te vallen.

Preventie
Calcium + Vit. D Ratio
opname vit. D: zorgt voor opname van het calcium.
Hoe opnemen in het lichaam?
Calcium: voeding rijk aan calcium
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Vitamine D (vetoplosbare vitamine):
Zonlicht
Voeding rijk aan vitamine D: vb. vette vis
Gezonde levensstijl
Regelmatig buiten komen (~ vit. D)
Niet roken
Alcoholgebruik mijden
Voldoende bewegen (Min ½ u per dag wandelen)

Conclusie  Bewegen heeft een positief effect op

de kwaliteit van uw leven !!

ONZE JAARLIJKSE FEESTNAMIDDAG
zal plaats hebben op zondag 13 oktober 2019 in de

Salons Roskam te Merelbeke
Noteer alvast de datum!
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Waardering voor het goede doel
De waardering voor de werking van onze zelfhulpgroep voor levergetransplanteerden, komt soms uit een onverwachte hoek.
Enkele weken geleden kregen we een telefoontje van mevrouw Els
Tilleman, de moeder van een van onze leden die als kind een levertransplantatie gekregen had. Ze had erg verrassend nieuws.
Als medewerker van de firma Kvik keukens te
Antwerpen had ze van hun leverancier van werkbladen, het Nederlandse bedrijf Jetstone, onze
vereniging als goed doel kunnen aanduiden met
het oog op een mooie financiële ondersteuning.

Wie is Kvik
Al meer dan 30 jaar levert Kvik Deens design tegen lage prijzen.
Deens design is een klasse apart. Het is mooi en eenvoudig en houdt
tegelijkertijd rekening met vorm en functie.

Jetstone Goede Doelen
“Jetstone heeft in 2015 een Make A Wish foundation in het leven
geroepen. Medewerkers kunnen middelen uit dit fonds aanwenden
voor mensen uit hun directe omgeving, zodat we hulp kunnen bieden
in de breedste zin van het woord. In ons jubileumjaar 2018 deden we een Goede Doelen
Actie. Klanten bouwen met elke order een
spaarbedrag op, dat ze aan het einde van het
jaar kunnen uitgeven aan goede doelen naar
keuze.” Men mikt in de eerste plaats niet op
de alom gekende acties van grote organisaties en geeft de klanten de
kans om een goed doel voor te stellen waar ze zelf bij betrokken zijn.
Wij danken de beide firma’s voor dit prachtig initiatief en in het bijzonder mevrouw Els Tilleman die onze vereniging zo prachtig in de
schijnwerpers zette.
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