Voor meer inlichtingen, wendt u
tot onze contactpersonen

Deze folder wordt u vriendelijk
aangeboden door

Problemen rond

Paul Deleersnijder
Brechtsebaan 9
2960 St. Job in ’t Goor
tel. 03 / 636 44 89
e-mail: lucypaul.dls@skynet.be

Noël Keirsbilck
Zuidforeest 17
8800 Roeselare
tel . 051 / 20 57 12
e-mail: noel.keirsbilck@telenet.be

de zelfhulpgroep van Leuvense
levergetransplanteerden
maatschappelijke zetel
U.Z.Leuven – sociaal werk
Herestraat 49
3000 Leuven
Verantwoordelijke uitgever

Ann Verkinderen
Moerdijkstraat 26
8710 Wielsbeke

Deze folder wordt gesponsord door:

Voordrachten gegeven
door de
getransplanteerden zelf!

Orgaandonatie:
van levensbelang!
Transplantatie chirurgie gebeurt de laatste jaren
meer en meer. Het begint stilaan een (zware)
routine-ingreep te worden en boekt
wereldwijd schitterende resultaten.
Er is echter een keerzijde aan de medaille!
Een groot tekort aan donororganen heeft voor gevolg
dat er in ons land jaarlijks honderden mensen sterven
op de wachtlijst voor het geschikte orgaan gevonden
wordt.
Er gaan nu nog teveel organen verloren omdat de
potentiële donors nog te weinig geïnformeerd zijn.
Zolang men er zelf niet mee geconfronteerd wordt,
blijft het een ‘ ver-van-mijn-bed-show ‘!
Ons initiatief wil iets doen aan deze toestand.

Orgaanschenking…

Ieder mens kan ooit in zijn leven een
orgaan nodig hebben om te overleven.
Daarom moet iedereen tijdig nadenken
over orgaandonatie!

Wie zijn wij?
Wij zijn gemotiveerde vrijwilligers die zelf
allen getransplanteerd zijn. Reeds zeer vele
voordrachten zijn gegeven in scholen en voor socioculturele verenigingen, met groot succes. Voor de
toehoorders is het een hele ervaring iets over dit
onderwerp te vernemen van iemand die het allemaal
aan den lijve ondervonden heeft!

Gratis brochure
Dankzij de steun van enkele sponsors bieden wij alle
toehoorders gratis een brochure aan.
Hierin worden op bevattelijke wijze veel vragen over
orgaandonatie- en transplantatie beantwoord.
We zouden het zeer op prijs stellen als de toehoorders
thuis, in familieverband, over deze levensbelangrijke
problemen zouden discussiëren met kennis van zaken.

Onze voordracht wil ook een eerbetoon zijn
aan de anonieme donor (en zijn familie! )
die ons een nieuw leven geschonken heeft.

Een greep uit de inhoud.
Wat zegt de Belgische wet over orgaandonatie?
Hoe werkt Eurotransplant?
Welke organen? Levende donatie! Kan dat?
Wie is een mogelijke donor?
Bestaat er orgaanhandel?
Leeftijd.
Wachttijd - wachtlijst
Hoe verloopt een procedure van orgaan prelevatie
tot transplantatie?
• Duurtijd: van 1 uur tot anderhalf uur, volgens de
behoefte van de inrichters.
• Uitvoerige vraagstelling wordt op prijs gesteld.
• Powerpoint presentatie.
-

De voorwaarden
De kostprijs van een voordracht bedraagt € 75.
Dit bedrag gaat integraal naar LLT vzw om
orgaandonatie te promoten.
Voor de voordrachtgever wordt een vergoeding
van € 0,25 per km. voor de reisonkosten gevraagd.

