Ons jaarfeest in het teken van 1000X DANK
Ann Verkinderen

Naar aanleiding van de 1000ste levertransplantatie half maart, herdachten de
levertransplanten hun 1000 donoren en de 1000ste levertransplantatie in UZ
Gasthuisberg.
Daarom wilden de levergetransplanteerden vooral
hun dankbaarheid tonen t.o.v. hun donor en zijn
familie, die door toe te stemmen tot
orgaandonatie, hen een kans gaf op een nieuw
menswaardig leven.
Dit deden ze symbolisch, door hun jaarlijkse
bijéénkomst op 16 juni in UZ Gasthuisberg volledig
in het thema te zetten van “1000 x DANK”.
Van zodra je de inkomhal van
het ziekenhuis binnen kwam,
kon je er niet naast kijken: 2
grote pancarten met 1000
geredde levens op (symbool beldonor), trokken
onmiddellijk de aandacht dat er iets te vieren was.
Er werden ook 1000 bloemen gebruikt om de zaal te
versieren en kreeg iedere getransplanteerde na afloop
van het feest een paar bloemetjes mee naar huis als
aandenken aan hun donor.
Het werd een mooi, maar vooral emotioneel spektakel.
Een echt kippen-velmoment; een moment om nooit meer te vergeten en te
blijven koesteren. Bedankt aan onze donoren en hun families, dat we dit
magische moment mochten beleven, in aanwezigheid van onze
behandelende professoren en dokters die deel uitmaken van het
transplantatieteam.
1000 ballonnen werden gevuld met heliumgas om die rond 15H15,
tegelijkertijd de lucht te laten invliegen (witte ballonnen met 1000 x dank op).

Elke aanwezige levertransplant kon op een kaartje een boodschap schrijven
en vastmaken aan de ballon.

Het voltallige transplantatieteam (medici, transplantcoördinatoren, alle
verzorgend personeel, sociaal assistente,...), zorgde er in de voorbije jaren
voor dat het levertransplantatie gebeuren in het UZ Gasthuisberg Leuven,
uitgroeide tot één van de beste ter wereld.
Noot: wat de dag nog ietsje specialer
maakte was het feit dat we Dr. Aerts
eens extra in de bloemetjes mochten
zetten. Hij mag zowel de 1e als de
1000ste levertransplantatie in het UZ
Gasthuisberg op zijn palmares
schrijven. Dus ook “1000 x dank” aan
Dr. R. Aerts

