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Wie is wie in Gasthuisberg
UZ Gasthuisberg
Herestraat 49
B-3000 Leuven

Tel centrale: 016/332211
Opnamedienst: 016/343530
Spoedopname: 016/343900

Eenheid 446 Inw. ziekten-Hepatologie groene pijl / 4de verdieping
verantw. hoofdverpleegkundige: Eline Vecoven
verantw. artsen:

Tel:016/344460 (61)

prof. dr. Nevens - prof. dr. Van Steenbergen - prof. dr. Verslype
prof. dr. Cassiman - prof. dr. Laleman – prof. Dr. Van der Merwe

Eenheid 447 Inw. z.-Abdom. heelk. en hepato, groene pijl/4de verd. Tel:016/344470
verantw. hoofdverpleegkundige: Laura Vandewijck
verantw. artsen:
zie E 446
Eenheid 516 Medisch intensieve geneeskunde, limoenen pijl/1ste verd. Tel: 016/344080
verantw. hoofdverpleegkundige: Luc Romont
supervisor:
prof. dr. Hermans
verantw. artsen:
prof. dr. Meersseman – prof. Dr. Wauters – prof. Dr. Wilmer
Eenheid 662 Transplantatieheelkunde, beige pijl / 6de verdieping
Tel: 016/346620(21)
Verantw. hoofdverpleegkundige: Carine Breunig
verantw. artsen:
prof. dr. Pirenne - prof. dr. Monbaliu – prof. dr. Jochmans - dr. Aerts
Eenheid 514 Intensieve geneeskunde B, roze pijl/1ste verd.
Tel: 016/344070(71)
verantw. hoofdverpleegkundige: Sus Vermeiren
supervisor:
prof. dr. Debaveye
verantw. artsen:
prof. dr. Mesotten – prof. dr. Meyfroidt – prof. dr. Van de
Berghe
Transplantatiecoördinatoren tijdens werkuren
Bruno Desschans
Tel: 016/344607
Karoline Degezelle
Tel: 016/344596
na de werkuren via wachtoproepsysteem Tel: 016/342901
Psychiater: dr. Peuskens via E 446 op di-en vrijvoormiddag
Tel: 016/344650 (61)
Of via secretariaat hepatologie
Tel: 016/344299
Psychologe: Karine Van Tricht
Tel: 016/340349
alle maandagen, dinsdagen en vrijdagen
Secretariaat Hepatologie (werkuren)
Tel: 016/344299
Patricia Caecaert
Fax: 016/344387
Pascale Budts
Tel : 016/344626
Secretariaat Transplantatie heelkunde (werkuren)
Tel: 016/348727
Lydia Coolen
Fax: 016/348743
Lydia Vanden Wijngaert
Secretariaat Sociaal Werk (werkuren)
Tel: 016/348620
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Kathleen Remans
Fax: 016/348625
Studieverpleegkundigen: inwendige geneeskunde hepatologie (werkuren)
Fax: 016/347580
Gerda Vandenplas
Tel: 016/347582
Lili Shrijvers
Tel: 016/341618
Sigrid Schelfhout
Tel: 016/347581
Natalie Vandenende
Tel: 016/340749
Studieverpleegkundigen: transplantatieheelkunde (werkuren)
Ilse Senesael
Tel: 016/342848 of 016/379252
Sarah Mertens
Tel: 016/379149 of 016/342961
Medische Administratie:
diensthoofd:

(werkuren)

Lien Aerts

Tel: 016/347399
Fax: 016/347350

Spoedgevallendienst: Tel: 016/343900 of 016/343901 of 016/343902 of 016/343903
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Voorwoord
In deze brochure willen wij u laten kennis maken met de werking van LLT vzw, de
zelfhulpgroep van de Leuvense Levergetransplanteerden en familie. Onze
patiëntenvereniging is de meest aangewezen weg om kennis te maken en contact te
onderhouden met lotgenoten, die het allemaal al meegemaakt hebben. Zowel bij de preals posttransplanten is er immers een grote behoefte om van anderen te vernemen hoe
het leven verloopt na de ingreep.
Onze vereniging organiseert jaarlijks verschillende activiteiten in samenwerking met het
transplantatieteam en doet een grote inspanning om iedereen te informeren door middel
van een ledenblad, brochures en themadagen, ‘voor elk wat wils’!
In deze brochure vindt u een korte schets van het ontstaan van LLT, een historisch
overzicht van de levertransplantatie gevolgd door een uitvoerige beschrijving van onze
activiteiten en werking. Als u zich, na lezing van deze brochure, aangesproken voelt door
onze vereniging, hopen wij u als nieuw lid te mogen begroeten.
De Samenstellers

(getuigenis)
Wachten… er wordt heel wat gewacht in ons leven,
zeker door wie getransplanteerd is.
Wachten in het ziekenhuis
Lang Wachten bij consultaties en onderzoeken
Uren Wachten tijdens de dialyses
maanden en soms jaren Wachten op een orgaan
nadien Wachten op het ontslag uit de kliniek
P.V D B.
Getransplanteerd in 1990 & 2004
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Zo begon het …
Paul Vandenbulcke
erevoorzitter LLT
vzw

Sinds de eerste levertransplantatie in UZ Gasthuisberg in december 1989 door dr.
Aerts werd uitgevoerd zijn er, vooral de laatste jaren, ettelijke getransplanteerden
bijgekomen. Uit deze groep mensen is spontaan een vriendenkring van
levergetransplanteerden gegroeid. Wegens het stijgend aantal leden en het succes van
onze activiteiten was een meer gestructureerde organisatie aangewezen. De nood aan
een plaatselijke vereniging, nauw verbonden aan het transplantatiecentrum van Leuven,
werd alsmaar duidelijker. Daarom staken in oktober 2000 zes enthousiaste koppels,
gesteund door enkele leden van het transplantatieteam, de koppen bij elkaar. Het
resultaat was de geboorte van LLT vzw een zelfhulpgroep voor levergetransplanteerden
van het UZ Leuven en hun familie.
Gasthuisberg is voor ons een dorp in de stad geworden, waar LLT vzw als het ware
een appartement betrekt en waar we kunnen samenkomen voor diverse activiteiten. Die
plaatselijke werking spreekt de mensen sterk aan. De contacten zijn directer en
gemoedelijker en de acties zijn meer aangepast aan de groep. LLT vzw is synoniem
geworden van een luisterend oor, een begrijpend meevoelen en een ruime blik tegenover
onze lotgenoten. Tijdens de zware transplantatieperiode voelen onze leden aan dat ze er
niet alleen voorstaan! Als voorzitter ben ik er fier op, dat we deze dienst aan onze leden
kunnen aanbieden.
In enkele jaren tijd is onze zelfhulpgroep uitgegroeid tot een vereniging die bruist van
activiteit en die kan rekenen op de werklust van een team zeer gemotiveerde
bestuursleden, de hulp van talrijke leden, het transplantatieteam en de gewaardeerde
steun van enkele sponsors. Zonder deze steunpilaren zou onze vereniging niet leefbaar
zijn.
Op dit ogenblik telt onze patiëntenvereniging meer dan 265 leden. Diverse activiteiten,
waarin iedereen wel iets naar zijn gading vindt, staan het jaar rond ter beschikking van de
aangesloten leden. In de volgende bladzijden kunt u daarmee kennis maken en beslissen
of ook u lid wenst te worden van de grote familie die LLT intussen geworden is.
Daarvoor mijn welgemeende dank.
Paul Vandenbulcke
Kennismaken met LLT
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Erevoorzitter LLT vzw

Levertransplantatie
een historisch overzicht
prof. dr. J. Fevery
hepatoloog - internist

De eerste levertransplantatie werd in 1963 uitgevoerd door dr. Tom Starzl in Denver
(Colorado, USA). De techniek en de immuunsuppressie (medicatie tegen afstoting)
werden verbeterd door Sir Roy Caine (Cambridge, UK). In 1972 werd in Hannover (prof.
R. Pichelmayer) gestart met transplantatie, even later gevolgd door Groningen (dr. R.
Krom en dr. C. Gips).
In 1969 en in 1971 werden in het St.-Pietersziekenhuis te Leuven twee patiënten
getransplanteerd door prof. P. Kestens en dr. J.B. Otte. Zij overleefden slechts
kortstondig en het programma werd tijdelijk onderbroken tot in 1984. Daarna werd in het
St.-Lucziekenhuis te Woluwe door prof. J.B. Otte en dr. de Hemptinne en in het
Erasmusziekenhuis te Anderlecht door prof. Lambotte en dr. Gelin de levertransplantatie
in België opnieuw opgestart.
Een aantal leden van LLT behoren tot die eerste getransplanteerden in België.
Aanvankelijk was er overeengekomen dat de operaties in UCL (Woluwe) zouden
gebeuren en de voorbereiding en nazorg van de Nederlandstalige patiënten in
Gasthuisberg.
Dit gebeurde ook gedurende een vijftal jaren, maar dan kwamen er steeds meer
kandidaten van Leuven. Samen met prof. Otte werd beslist dat het programma zou
opgesplitst worden. Daarvoor was dr. Aerts naar Birmingham gegaan om zich verder te
specialiseren in de chirurgische- en immunologische technieken. Op 22 december 1989
werd door dr. Aerts de eerste patiënte in UZ Gasthuisberg getransplanteerd.
De resultaten in de periode 1988–1995 waren nog niet optimaal. De éénjaarse
overleving was al wel gestegen van 38% in de jaren 1968–1978, tot 68–78%,
voornamelijk dankzij betere chirurgische- en anestesiologische technieken. Daarna kwam
de grote doorbraak van betere geneesmiddelen. De tot dan gebruikte immuunsuppressie
bestond uit hoge dosissen steroïden (Medrol) en Imuran. Dit leidde dikwijls tot infecties.
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De ontdekking van cyclosporine was een enorme stap vooruit, omdat dit een meer
specifieke werking heeft. Er werd voor cyclosporine ook een meer oplosbare vorm
gevonden (Neoral) zodat ook kleinere dosissen konden gebruikt worden. Later kwam dan
FK506 (Tacrolimus, Prograft) beschikbaar, dit is mogelijk iets sterker. Deze betere
immuunsuppressie had tot gevolg dat er minder ernstige afstotingen waren en ook veel
minder infecties, wat leidde tot betere resultaten.
Ondertussen was er ook vooruitgang op andere gebieden, bv. hepatitis B. Aanvankelijk
konden patiënten bij wie het hepatitis B-virus nog aanwezig was, geen transplantatie
ondergaan, omdat het virus de nieuwe lever direct ziek maakte. Voorbehandeling met
interferon (en nu nog beter met lamivudine) inactiveert het virus (de vermenigvuldiging
wordt gestopt) en nabehandeling met hepatitis B-antistoffen na de transplantatie houdt
het virus onderdrukt zodat een normale leverfunctie behouden blijft.
De vooruitgang van de radiologische technieken en onder meer de ‘magneetscan’
(= Kernspin Tomografie = Magnetic Resonance Imaging = Nuclear Magnetic Resonance)
laten toe kleine levergezwellen te ontdekken en op te volgen, om zo na te gaan of deze
patiënten moeten en kunnen getransplanteerd worden.
De kennis van aangeboren leveraandoeningen bij kinderen neemt gestadig toe en
sommige van die aandoeningen kunnen genezen worden door een levertransplantatie.
Deze vooruitgang heeft geleid tot betere resultaten met een éénjaarse overleving van
90–95%, maar ook tot een uitbreiding van het aantal patiënten voor wie een
levertransplantatie aangewezen is.
Daardoor ontstaat er een nog grotere nood aan donoren. Uitbreiding van donatie kan
door een blijvende actieve stimulering van de bevolking om na overlijden hun organen
niet te weigeren, door één lever te splitsen voor twee kinderen/adolescenten, door in
sommige gevallen ook oudere donorlevers aan te nemen, en ook door levende donatie
waarbij een gedeelte (tot 66%) van een normale lever gegeven wordt voor transplantatie.
Ondertussen is ook de multi-orgaantransplantatie geëvolueerd en reeds vaak
toegepast in Leuven. Ik vermeld bv. de veelvuldige transplantaties lever-nier evenals
lever-pancreas, lever-dunne darm, lever-long en hart-long-lever.
Toch is er nood aan verdere vooruitgang door o.a.:
- betere medicatie (vooral met minder nevenwerkingen)
- geneesmiddelen om het hepatitis C-virus te onderdrukken voor- en na transplantatie
- uitbreiding der donoren, bv. bij plotse onomkeerbare hartstilstand enz.
Leuven, juni 2004
Prof. dr. Johan Fevery
Directeur inwendige ziekten
UZ Gasthuisberg
Kennismaken met LLT
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Getuigenis
Waarom ik?
…”De dokters verlaten de kamer en we blijven vol ongeloof achter.
De verslagenheid is groot! En dan weer die ene vraag: “Waarom
ik?” Als loontje om zijn boontje komt, wat heb ik dan toch verkeerd
gedaan om zo gestraft te worden? Is het soms strafbaar om hard te
werken? Is het verkeerd om van het leven te genieten? Heel mijn
leven heb ik de clown uitgehangen op familiefeestjes en op het
werk heb ik altijd veel gelachen. Mag dat soms niet?
Nu heeft de clown zijn masker afgezet... Er blijft een onzekere en
verdrietige vrouw achter, en weer die vraag “Waarom ik?”
L. L.
Getransplanteerd in 2003

Getuigenis
…Met een goed gevoel, een dosis optimisme en een
onverwoestbaar vertrouwen in het transplantatieteam wacht ik het
moment van de operatie af. Tal van toekomstplannen spelen al
door mijn hoofd: misschien een paasvakantie aan zee met het
gezin?... Een mooie reis met ons tweetjes of volgend jaar een groot
feest voor mijn 40ste verjaardag?
Zelfs nu voel ik mij een gelukkig mens: zoveel fantastisch fijne
mensen die ik ken, zo’n prachtig gezin waar we elkaar begrijpen,
tijd hebben en nemen voor elkaar, waar de deur altijd openstaat en
iedereen welkom is. Zou ik zonder die gezondheidsproblemen die
dingen hebben weten te appreciëren?
A.V.
Getransplanteerd in 2000 & 2004
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De statuten
De vereniging van de Leuvense Levergetransplanteerden, kortweg LLT vzw, zag het
levenslicht op 4 oktober 2000 en werd ingeschreven onder het nummer 27525/2000. De
statuten werden gepubliceerd in het staatsblad van 30 november 2000. Intussen is door
de overheid de wetgeving op de vzw ’s grondig herzien zodat het noodzakelijk was de
statuten aan te passen in de loop van 2004.
De teksten van het staatsblad zijn ter beschikking op het internet op website
www.just.fgov.be

Onze activiteiten gebeuren in samenwerking en met de steun
van het transplantatieteam van U Z Gasthuisberg.

Enkele doelstellingen:
Naar de leden:
•

De belangen behartigen, ook bij de diverse overheden, van
transplantatiepatiënten die in UZ Gasthuisberg van Leuven gevolgd worden

de

•

Emotionele steun en informatie verstrekken aan de leden, hun familie en vrienden
o.a. door het uitgeven van een ledenblad en allerlei brochures

•

Allerlei activiteiten inrichten en bijeenkomsten houden waar persoonlijke
ervaringen ruim aan bod kunnen komen

•

Speciale aandacht schenken aan de patiënten op de wachtlijst en openstaan voor
een informatief gesprek. (zie hoofdstuk Netwerk vertrouwenspersonen). Door ons
gepast optreden willen we bewijzen dat een gezond en dynamisch leven mogelijk
is, óók na een transplantatie.

Naar de buitenwereld:
Op allerlei manieren orgaandonatie bevorderen is, gezien het dramatische tekort aan
organen en de toename van de wachttijden, een van de belangrijkste doelstellingen.
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Door voordrachten, samenwerking met andere organisaties en acties allerhande (zie
verder) trachten wij misverstanden en vooroordelen ten opzichte van orgaandonatie en
transplantatie weg te werken.

Wie kan lid worden?
Toegetreden leden
Alle levergetransplanteerden die opgevolgd worden in UZ Leuven komen in aanmerking
om toegetreden lid te worden van LLT vzw. Zij genieten alle voordelen verbonden aan het
lidmaatschap en mogen deelnemen aan alle activiteiten waarop ze worden uitgenodigd of
die specifiek voor hen ingericht worden.
Zij hebben evenwel geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

Effectieve leden:
Toegetreden leden die zich extra inspannen voor LLT kunnen zich kandidaat stellen als
effectief lid. Zij genieten eveneens alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap en
worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering waar ze stemrecht hebben.
Op deze jaarlijkse vergadering, die meestal in juni plaatsvindt, komen alle wettelijke
verplichtingen die eigen zijn aan de vzw-structuur aan bod. Het gaat o.a. over de
goedkeuring van de jaarlijkse begroting, het benoemen van de bestuursleden, het
wijzigen van de statuten enz.

Steunende leden:
Familie, vrienden en sympathisanten van de levergetransplanteerden, evenals de
patiënten die op de wachtlijsten staan behoren tot de steunende leden. Zij worden op de
hoogte gehouden van de activiteiten door het ledenblad en kunnen voor sommige
activiteiten uitgenodigd worden.

Ere-leden:
Om hun uitzonderlijke verdiensten kunnen sommigen ere-leden genoemd worden. Zij
hebben een bijzondere bijdrage geleverd (en dat hoeft niet alleen financieel te zijn!) bij
het ontstaan, de groei en de bloei van LLT.

Getuigenis
…Ik ben beter dan voorheen gaan begrijpen hoe rijk
en schitterend het leven in al zijn facetten kan zijn.
Er zijn zoveel dingen waarover men zich zorgen maakt
die hoegenaamd van geen belang zijn.
Kennismaken met LLT
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Onze werking
Het bestuur en de effectieve leden
Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Iedereen werkt onbezoldigd en krijgt enkel
een kleine vergoeding voor de onkosten die hij of zij maakt. Alle opbrengsten, afkomstig
van sommige activiteiten en sponsoring, komen de vereniging ten goede.
Het bestuur bestaat uitsluitend uit getransplanteerden.
Niet alleen de inzet van dit team, maar ook de grote ploeg effectieve leden, die steeds
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, vormen het succes van LLT. Voor
bijzondere manifestaties kan het bestuur bovendien beroep doen op de hulp van talrijke
gelegenheidsmedewerkers en het levertransplantatieteam.
Voor de stemgerechtigde leden wordt er op de algemene vergadering voor een periode
van drie jaar een bestuur verkozen. Herverkiezing is mogelijk en regelmatige vernieuwing
met enkele nieuwe krachten houdt LLT levenskrachtig en brengt een nieuwe dynamiek in
de ploeg.
Onze werking gebeurt steeds in samenwerking en overleg met het transplantatieteam.

Activiteiten
In een zelfhulpgroep is het onderling contact tussen de leden van groot belang. Op al
onze bijeenkomsten valt het op dat dit het belangrijkste is voor onze leden. Ervaringen
van lotgenoten en hun problemen aan elkaar kunnen toetsen, daar gaat het om! Daarom
tracht het bestuur dit aspect zoveel mogelijk aan bod te laten komen. In onze activiteiten
pogen we een vast stramien te volgen: vier per jaar, één per seizoen.
De lenteuitstap in het voorjaar
Er wordt op gelet dat iedereen, zelfs onze minst mobiele leden, het tempo aankunnen en
dat er voldoende tijd voorzien is om gezellig samen te zijn voor een babbel. De uitstap
gebeurt vaak per autocar, soms is het een boottocht op de binnenwateren, soms wordt er
een bezoek gebracht aan een populair museum gecombineerd met een korte (stads)
wandeling.
Het jaarfeest, einde juni in het personeelscafetaria van Gasthuisberg
In samenwerking met het transplantatieteam worden ook de getransplanteerde niet-leden
uitgenodigd, waardoor zij van nabij kennis kunnen maken met de werking van LLT. Het
jaarfeest is de ideale gelegenheid om vroegere lotgenoten weer te ontmoeten en met de
nieuwelingen kennis te maken. Ook artsen en leden van het transplantatieteam zijn erbij
aanwezig..
Kennismaken met LLT
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Deze feestelijke dag met maaltijd en enkele toespraken wordt door de meeste van onze
leden erg gewaardeerd. Het is dan ook de activiteit met de grootste opkomst.
Van de gelegenheid wordt er ook gebruik gemaakt om de statutair verplichte
jaarvergadering voor de werkende leden te organiseren. .
Themadag in de herfst (sept. – okt.)
LLT wil ook zijn leden de nodige informatie geven over bepaalde thema’s die hen kunnen
aanbelangen. Zo is er reeds een themadag geweest over ‘hepatitis C’ geleid door prof.
Nevens en over ‘Gezonde Voeding’ in samenwerking met de hoofddiëtiste Myriam
Roosen. Er worden competente sprekers uitgenodigd, en in sommige gevallen werken we
samen met andere patiëntenverenigingen zodat er steeds ruime belangstelling is. Vanuit
Gasthuisberg mogen wij ons steeds verheugen over de nodige medewerking!
Alhoewel iedereen uitgenodigd wordt, zijn de themadagen toch meer bedoeld voor
specifieke doelgroepen. Over de keuze van de onderwerpen wordt er steeds overleg
gepleegd met het transplantatieteam.
Het Kerstfeest in december
Het is ongetwijfeld het gezelligste feest voor de leden. Het heeft altijd buiten Gasthuisberg
plaats, maar meestal wel in het centrum van het land. Vaak wordt er beroep gedaan op
een attractie (clown, goochelaar e.d.) om er nog wat meer sfeer in te brengen.
Naast deze vier evenementen onderzoekt het bestuur nog mogelijkheden voor verdere
activiteiten:
- Wat kunnen we doen voor de pretransplanten?
- Is er belangstelling voor een jaarlijkse trip naar het buitenland?
- Wat moeten we doen om sport en beweging te promoten?
- Hoe moeten we de jongerenwerking organiseren? Enz...

Publicaties
Vier maal per jaar verschijnt het ledenblad ‘De Zonnek®ant’ met daarin weetjes en
praktische tips die voor onze leden van belang kunnen zijn. Er wordt ook een inspanning
geleverd om achtergrondartikels te publiceren die alle aspecten van het
transplantatiegebeuren belichten. De ’Persspiegel’ bundelt alles wat in de media
verschijnt over orgaandonatie en transplantatie . De medische artikels van onze artsen en
de getuigenissen van onze leden worden ook met grote belangstelling gelezen.
Voor onze leden staan volgende brochures steeds gratis ter beschikking:
- Kennismaking met LLT (de gele brochure) waarin de doelstellingen van onze
vereniging worden toegelicht.
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- Verklarende woordenlijst (de groene brochure), met medische termen voor
getransplanteerden.
- Wat iedereen over Orgaandonatie & transplantatie zou moeten weten, door Mia Proost,
met algemene informatie over dit onderwerp.
De brochure wordt gratis verdeeld via voordrachten, gezondheidsbeurzen en
tentoonstellingen. De laatste druk wordt eveneens verspreid door acht andere
verenigingen. Een Franse editie is ook reeds verschenen en verkrijgbaar via het
bestuur.
- ‘Waarom ik?” Een brochure met getuigenissen, zeer geschikt voor de pretransplanten

Netwerk van vertrouwenspersonen
Er is een grote nood aan communicatie bij mensen die lijden aan een ernstige leverziekte
waarvoor een transplantatie nodig is. Als ze op de wachtlijst geplaatst worden voor
transplantatie willen velen kennismaken met mensen die het allemaal al meegemaakt
hebben. Ook na de transplantatie willen velen hun ervaringen, gevoelens en problemen
eens toetsen aan wat anderen beleefd hebben.
Onze vereniging heeft, in samenwerking met de sociale assistent en een prof van het
transplantatieteam, een lijst opgesteld van levergetransplanteerden die bereid gevonden
werden en geschikt zijn om als vertrouwenspersoon contacten te leggen met lotgenoten.
In de opmaak van het netwerk werd er rekening gehouden met een geografische
spreiding in Vlaanderen, verschillende leeftijden van de getransplanteerden, geslacht,
acute of chronische leverziekte … Discreet en met inachtname van de nodige privacy,
zijn ze bereid alle vragen te beantwoorden die hen gesteld worden.
Neem contact op met de sociale dienst op tel. 016 / 34 86 20 (tijdens de werkuren) en
vraag naar Kathleen Remans. In samenspraak met de verantwoordelijke van LLT wordt
voor u een vertrouwenspersoon aangeduid.
Maak vooral duidelijk wat u wilt !
- bezoek in het ziekenhuis, of thuis?
- een telefoongesprek?
- een bezoek aan een vertrouwenspersoon brengen?
- leeftijd, geslacht, ziekte en wachttijd niet vergeten te vermelden!
Wij raden u aan van deze dienst gebruik te maken om een antwoord te krijgen op de vele
vragen die u al lang bezig houden.
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Promotie orgaandonatie
Een van de doelstellingen van LLT is de promotie van orgaandonatie. Er is een groot
tekort aan donors en donororganen waardoor de toestand op de wachtlijsten stilaan
dramatisch wordt.
Onze vrijwilligers doen er alles aan om de problemen rond orgaandonatie en
transplantatie onder de aandacht van een breed publiek te brengen door middel van
voordrachten in scholen en voor socio-culturele verenigingen. Alles gebeurt, en met veel
succes, door vrijwilligers die zelf getransplanteerd zijn. Als u er meer over wilt weten,
neem dan contact op met iemand van het bestuur.
Ook de artsen en specialisten, een zeer belangrijke doelgroep, worden zeer professioneel
geïnformeerd. Wenst u een dergelijke bijeenkomst te organiseren, neem dan contact op
met iemand van het bestuur.
Verder probeert LLT de grote massa te bereiken door deel te nemen aan
gezondheidsbeurzen, tentoonstellingen en andere publieke manifestaties.
Met brochures en allerlei folders kunnen we zo duizenden mensen bereiken. Ook doen
we ernstige inspanningen om samen te werken met andere, gelijkgestemde organisaties
zoals bv. de Koepelorganisatie voor Levergetransplanteerden.
Om dit alles te verwezenlijken kunnen we gelukkig beroep doen op talrijke vrijwilligers en
genieten we financiële steun van meerdere sponsors. Al wie zijn steentje bijdraagt kan
rekenen op onze dankbaarheid.

E-MAIL ADRESSEN!
Wenst u via e-mail te corresponderen met LLT gebruik dan:
- voor de voorzitter:
secretariaat@llt.be
- voor het secretariaat:
carine.wellens1@telenet.be
- voor de penningmeester: kristel.motmans@gmail.com

WEBSITE
www.llt.be
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Lieve mensen,
Gelegenheidsgedicht
Lieve mensen, spits jullie oren,
want mijn verhaal willen jullie zeker
horen.
Het is echt geen reclamestunt,
want zo’n lijdensweg
is zelfs mijn ergste vijand niet gegund.
Wees maar niet bang,
dit wordt zeker geen klaagzang.
Het is vandaag immers een grote dag,
omdat ik jullie bedanken mag.
Professor Fevery,
u ken ik nu al vijftien jaar.
In de meest moeilijke momenten
stond u steeds voor mij klaar.
U beloofde mij een nieuw leven
en hebt mij dat ook gegeven.
Dokter Aerts,
onder uw mes kwam ik terecht.
U was altijd heel oprecht.
Ik was meer dan zo maar een patiënt
en met uw dagelijkse aandacht zeer
content.
Kathleen,
ook om jou kan ik niet heen.
Jij was er altijd voor mijn vragen
in goede en in kwade dagen.
De verzorging in 445 was prachtig,
dat blijft mij bij,
ook al wordt ik tachtig.

Professor Nevens,
aan u moest ik even wennen,
ik moest u eerst beter leren kennen.
En ook al vindt u siroop iets voor
kinderen,
toch kunnen wij het best samen vinden.
Professor Pirenne,
veel heb ik voor u niet in de pen,
omdat ik u persoonlijk niet ken.
Eén ding weet ik zeker,
het aantal transplantaties steeg enorm,
u bent dan ook in topvorm.
Professor Verslype,
u kwam voorlopig als laatste bij de
ploeg
en niemand die daar over kloeg.
Klein maar zeer kordaat,
daar zijn wij allen het meest bij gebaat.
Dank aan mijn donoren:
de eerste redde mijn leven,
met de tweede ben ik één.
Jan,
jij was mijn grote steun en toeverlaat.
Voor jou heb ik gevochten,
samen hebben wij de klus geklaard.
Donoren, dokters en professoren,
dankzij u
hebben wij nu een prachtig leven.
Wij zouden u alles willen geven,
maar wij hebben niet zoveel poen.
Dus zult u het met dit dankwoordje
moeten doen.
Lieve mensen, duizendmaal dank!
Thérèse,
getransplanteerd in 1994 en 1995
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LLT
Leuvense Levertransplanten
LLT is een patiëntenvereniging van en voor
Levergetransplanteerden
van UZ Leuven
Maatschappelijke zetel:
UZ LEUVEN – sociaal werk
Herestraat 49
B-3000 Leuven
Bank nr. IBAN BE62 431-2040001-61

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder toelating. Onze vereniging vzw LLT is
niet verantwoordelijk voor eventuele misbruiken van brochures, artikels of folders.

Hoe lid worden?
-

-

Al wie lid wil worden stort 18 euro op rekening nr. IBAN BE62 431-2040001-61 van
LLT vzw Leuven, met de vermelding ‘nieuw lid’.
U ontvangt het ledenblad van de lopende jaargang en geniet vanaf dan alle
voordelen verbonden aan het lidmaatschap
Voor steunende en ereleden geldt dezelfde werkwijze, nu met de vermelding
‘steunend lid’ of ‘erelid’.
U kunt ook contact opnemen met iemand van het bestuur (zie achterkant) of met de
sociale dienst (Kathleen Remans, tel. 016 / 34 86 20) die voor u het nodige zullen
doen.

Hoe sponsor worden?
Personen en bedrijven die onze vereniging willen steunen, kunnen een bedrag storten op
rekening nr. IBAN BE62 431-2040001-61 van LLT vzw Leuven, met de vermelding
‘sponsor’. Onze vereniging heeft een aanvraag ingediend om fiscale attesten te mogen
uitschrijven, zodat deze bijdragen aftrekbaar worden. Zodra dit het geval is, laten wij het
weten via De Zonnekrant. Mogelijke sponsors worden in de toekomst aangeschreven.
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Het bestuur van LLT vzw
Voorzitter: Ann Verkinderen

Moerdijkstraat 26, 8710 Wielsbeke
Tel/Fax 056 / 66 98 72 e-mail secretariaat@llt.be
Secretaris: Carine Wellens
Tilburgseweg 6/22, 2382 Poppel
Tel 0498 / 81 29 01 e-mail carine.wellens1@telenet.be
Penningmeester: Kristel Motmans Hofeinde 123, 3550 Heusden-Zolder
Tel 0486 / 41 52 23 e-mail motmans.kristel@gmail.com
Bestuursleden:
Lut Claeys
Don Boscolaan 1, 3010 Kessel-lo
Tel 016 / 25 55 62 e-mail hubert.cossey@hiva.kuleuven.be
Lydia Caerts
Kortestraat 5, 3290 Deurne-Diest
Tel 013 / 66 69 40 e-mail carlo-lydia@telenet.be
Paul Deleersnijder
Brechtsebaan 9, 2960 Brecht
Tel 03 / 636 44 89 e-mail lucypaul.dls@skynet.be
Jos Peeters
Patrijsstraat 23, 2170 Merksem
Tel 03 / 645 36 56 e-mail jos.peeters1@telenet.be
Robert Reinert
Kleistraat 24, 3582 Koersel
Tel 011 / 57 22 16 e-mail robertreinert@scarlet.be

Deze brochure wordt gesponsord door:
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