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Ondervoorzitter
Bart Duyck
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Penningmeester
Agnes Van den Wyngaert

penningmeester@HALOvzw.info

Secretariaat
Edwin Claes
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Nieuwsbrief
Rina Heylen
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Http://www.HALOvzw.info
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Bestuur@HALOvzw.info

Drukwerk
Bode van Schoten bvba

DAGZAAL E 502  (start 7h30)

E-mail:    - longtransplantatie@uz.kuleuven.ac.be
Telefoon:

- dringende vragen elke weekdag tussen 7h30 en 16h : 016/34 03 72
na 16h: 016/ 34 65 00

- om afspraken  te wijzigen of resultaten op te vragen vanaf 13h: 016/ 34 03 72

ADRES- of  E-MAILADRESVERANDERINGVERANDERING ?
Bent u verhuisd? Geef het ONS (via ons secretariaat) ook door zodat uw briefwisseling op 
het juiste adres  of e-mailadres aankomt

FAMILIEBERICHTEN
Indien u dit wenst, kunt u een kort familiebericht (geboorte, huwelijk, transplantatie,
overlijden, enz...) in de nieuwsbrief plaatsen. Stuur een mail naar
Bestuur@HALOvzw.info of neem contact op met een bestuurslid
Het plaatsen van een bericht gebeurt enkel op uw uitdrukkelijke aanvraag.

LIDGELD
Om van HALO lid te worden of te blijven, stort u jaarlijks uw lidgeld (15Euro) op 

Ibannr.: BE 669796 2849 5943, bic code: ARSPBE22 
van : HALO vzw

Elshoutlaan  39
2960  Brecht

met vermelding van uw naam + lidgeld 20... (het jaar waarvoor u betaalt).
Wanneer u HALO voor 40 Euro steunt (lidgeld niet inbegrepen), ontvangt u een fiscaal attest
Wil u alles per post ontvangen, gelieve dan bovendien 14 Euro als bijdrage in de bijkomende
kosten te betalen

TRANSPLANTATIECOÖRDINATOREN
E-mail: transplantatiecoördinatie@uzleuven.be
Telefoon:  016 / 34 29 01   

Voor niet dringend persoonlijk contact:

Dirk Claes
E-mail: dirk.claes@uzleuven.be
Telefoon: 016/ 34 45 90

Bruno Desschans
E-mail: bruno.desschans@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 46 07

Nele Grossen
E-mail: nele.grossen@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 45 98

Glen Van Helleputte
E-mail: glen.vanhelleputte@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 18 17 

Johan De Bent
E-mail: johan.debent@uzleuven.be
Telefoon: 016 / 34 45 96

Colofon

Halo vzw ook op facebook 
https://www.facebook.com/groups/632923283514499/ 
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N= 965

Infovergadering
Zon enTransplantatie

Marjan Garmyn
Diensthoofd Dermatologie
UZ KULeuven

Bij transplantatiepatiënten is levenslange immuunsupressie (IS) nodig om afstoting van organen tegen te gaan. 
Deze chronische immuunsupressie gaat gepaard met een aantal nevenwerkingen op de huid, zoals:
• toename in fragiliteit van de huid : door langdurig gebruik van corticosteroïden vermindert  het  

ondersteunend bindweefsel
• een verhoogde gevoeligheid aan infecties, zoals schimmelinfecties
• een aggressiever verloop van Herpes Zoster (zona)
• doch de belangrijkste nevenwerking is een verhoogde gevoeligheid aan huidkanker, vooral aan het           
spinocellulair carcinoom (SCC)

Het SCC is een kwaadaardige tumor van keratinocyten (cellen van de opperhuid die hoorn aanmaken).
Bij een normale immuniteit is deze tumor relatief ongevaarlijk en meestal goed te genezen. Hij komt vooral bij 
oudere personen voor op gebieden die aan het zonlicht blootgesteld worden (bv. gelaat, kalende scalp...)
Bij immuunsupressie neemt de gevoeligheid voor SCC fors toe.

Belangrijke risicofactoren zijn factoren die ook in de algemene populatie het risico op SCC verhogen zoals een 
laag fototype, oudere leeftijd, chronische cumulatieve zonschade en voorgeschiedenis van zonnebrand. 
Bijkomende risicofactoren zijn deze die verbonden zijn  aan  orgaantransplantatie, zoals : duur en intensiteit en 
type van de immuunsupressie

fototype 1: wordt altijd rood, bruint nooit
fototype 2: wordt altijd rood, bruint soms
fototype 3: wordt soms rood, bruint altijd
fototype 4: wordt nooit rood bruint altijd
fototype 5: heeft van nature uit een licht gepigmenteerde 
huid
fototype 6: heeft van nature uit een sterk gepigmenteerde 
huid
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Pas op voor de zon !

De zon straalt een wijd spectrum aan electromagnetische  stralen uit en het UV spectrum maakt hier deel van 
uit. Het UV spectrum kan verder onderverdeeld worden in UVC, UVB en UVA. Alleen UVA en een klein deel 
van UVB bereikt uiteindelijk de aarde 
UVC is meest energierijk binnen het UV spectrum, maar wordt volledig uitgefilterd door de ozonlaag
UVB is veel meer energierijk dan UVA, doch wordt grotendeels geabsorbeerd, zodat slechts 10 % doordringt 
tot op de onderste cellaag in de huid, waar de delende en dus mutatiegevoelige cellen liggen. UVB wordt 
tegengehouden door glas.
UVA is veel minder energierijk doch zal veel dieper doordringen in de huid. UVA wordt niet tegengehouden 
door glas.

• seizoen
• geografische zone (breedtegraad)
• hoogte (20% meer UVB op 1500 m hoogte dan op 

zeepeil)
• weerkaatsend vermogen van de omgeving bv. zee, 

sneeuw
• stand van de zon (uur van de dag): in de zomer staat 

de zon het hoogst op 14 uur, zomertijd
• bewolking
• ozonlaag

De UV index of zonkracht is een maat voor de intensiteit van UV in het zonlicht en bepaalt ( naast je huidtype 
of fototype) hoe lang de huid kan blootgesteld worden aan zonlicht , voor je verbrandt / voor je rood wordt
maw hoe hoger de UV index hoe sneller je zal verbranden 
Bij hogere zonkacht wordt aangeraden om schadum op te zoeken, zich goed te beschermen of bij zeer hoge 
UV index, gewoon niet naar buiten te gaan

UV index of zonkracht of de intensiteit van UV in zonlicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals :

Kunstmatige UV stralen : 

• zonnebanken : de UV intensiteit is hoger dan in zonlicht
UVA (97%)  UVB (3%)

• UV therapie wordt voornamelijk gebruikt bij behandeling van psoriasis
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UV stimuleert het bruinen
• UVA geeft een snelle bruining die ook weer snel wegtrekt. Deze geeft geen bescherming.
• UVB  geeft een trage bruining maar de kleur houdt langer (meer pigment wordt aangemaakt)
Het bruiningsproces heeft plaats in de pigmentcellen (= melanocyten)

UV stralen en huidveroudering
• Chronologische veroudering treedt op met de tijd
• Fotoveroudering is een versnelde  en voortijdige veroudering door chronische blootstelling aan de zon

- UVA en UVB stralen breken de elastine en het collageen in de huid af (de huid wordt broze en
minder elastisch)

- de normale pigmentatie wordt ontregeld (bv. pigmentvlekken)
- er is DNA schade. Hierdoor ontstaan er bepaalde voorlopers van huidkanker

UV en huidkanker
Wanneer de huid extreem lang blootgesteld wordt aan UV stralen (vooral UVB) zal het  DNA beschadigd woden, 
wat  een risico op huidkanker inhoudt.  Ook immuunsupressie verhoogt het risico op huidkankers.

• Draag een T-shirt en een hoed met brede rand.
• Gebruik een zonnecrème met hoge SPF (+50) en smeer de gebieden die aan de zon 

blootgesteld worden in 1/2 uur VOOR zonexpositie en herhaal dit om de 2 uur.
• Hou een siesta. (tussen 12h en 16h is de UV straling het sterkst)
• Vermijd het gebruik van de zonnebank. 
• Hou er rekening mee dat men op het water en in de sneeuw gemakkelijke verbrandt.

Hoe de huid beschermen?

Hoe herken je huidkanker?

1. Actinische keratose : voorlopers van huidkanker

• Verhoornde plakjes van de huid
• Voelen ruw aan
• Lichtbruin tot huidskleurig
• Vooral op zonblootgestelde gebieden 

2. Spinocellulair Carcinoom  : snelgroeiende verhevenheden bedekt met korst

http://www.kanker.be/campagnes-slimmer-de -zon-2012

http://www.kanker.be/campagnes-slimmer-de -zon-2012


6

Dermatologische controle

Voor de transplantatie

Navraag op risicofactoren voor huidkanker
• Grondig en volledig onderzoek  (nazicht en ev. behandeling)
• Informatie

-kliniek huidkanker (SCC) : ” Hoe herken ik zelf  een (pre)maligne huidletsel “
- zonprotectie
-zelfonderzoek, maandelijks
-dermatologische onderzoek: jaarlijks of eerder

Na de transplantatie

• geen voorgeschiedenis huidkanker : om het jaar
• voorgeschiedenis premaligne huidletsels :  om de 6 maand 
• voorgeschiedenis maligne huidtumoren :  afhankelijk van de ernst om de 2 tot 4 maand  

Behandeling actinische keratose

-enkele letsels
cryotherapie (bevriezen)

-verschillend letsels
5-FU (efudix) celdodende creme

-nieuwere middelen
Imiquimod (niet bij  transplanten, werkt op immuniteit)
fotodynamische therapie (letsel wordt ingewreven met product en nadien beschenen met rood licht)

Actinische keratose 
behandeld met Efudix

Behandeling Spinocellulaire Carcinomen
• operatieve verwijdering van de spinocellulaire carcinomen
• onderzoek regionale klierstreken
• eventueel opstart chemopreventieve medicatie (retinoiden) of chemopreventieve supplementen) 
• transplantatie arts wordt ingelicht. 

Conclusie zon en transplantatie

Transplant patiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor huidkanker (op 
zonblootgestelde gebieden).

Zonblootstelling en onderdrukking van de immuniteit spelen een belangrijke rol.

Beleid : zonprotectieve maatregelen, regelmatige dermatologische controle, behandeling van 
actinische keratosen en spinocellulaire carcinomen.
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José Van Mierlo 
vertelt…

Dag allemaal, ik ben José en ben sinds 12 weken gezegend  met een stel nieuwe longen!
Miin verhaal begint eigenlijk in mijn woonplaats in Zuid-Afrika. Het ging niet goed met mij, dus ging ik in België 
naar de pneumoloog die mij vroeg of ik ooit aan een longtransplantatie had gedacht...

Ik was zeer kortademig en na verschillende onderzoeken werd mij aangeraden een zuurstofconcentrator aan te 
schaffen.  Het ging van kwaad naar erger, zelfs korte wandelingetjes met mijn man en onze 3 hondenkinderen 
zaten er niet meer in en ondertussen zat ik 24 op 24 uur aan de zuurstof (2 jaar lang).

Wat nu gedaan ?  Eerst terug in België geraken, dwz genoeg batterijen voor de O2- concentrator voor een vlucht 
van 11 uur zorgen... niet simpel en een gewoon stopcontact kon alleen in bussiness class voorzien worden...  
Alles in orde brengen voor ons huis en de drie hondjes en Jo, mijn man, zou geregeld op en neer reizen.
Gelukkig kwam de conciërgewoning bij het bedrijf van Jo zijn broer in België vrij.

Na alle onderzoeken kwam ik uiteindelijk na 5 maanden terecht op de officiële wachtlijst, dit was op 7 
september 2015 !  Ik wist dus dat ze op zoek waren naar de juiste match.  Mijn telefoon was altijd binnen 
handbereik, zelfs in de badkamer en toilet met aangepast verlengd geluid zodat ik zeker niks zou missen.
Mijn gezondheid bleef langzaam maar zeker achteruitgaan, het wachten (ondertussen 15 mnd) begon serieus 
door te wegen en de depressie lag in mijn nek te loeren...Totdat in december 2016 een geheel onverwacht 
telefoontje kwam vanuit UZ Leuven.

Of ik er klaar voor was en mij naar de spoed kon begeven... alles heel gewoon, geen paniek. Eindelijk, er waren 
geen andere wachtenden, de longen waren indien goedgekeurd voor mij !  WAT EEN KERSTCADEAU !!
Familie gebeld en 10 minuten later onderweg vanuit Lommel naar Leuven naar spoed . De instructies waren: 
niks meenemen want je had daar niks nodig en je werd ook volledig klaargemaakt voor de operatie. Dus na een 
goed uur reden we spoed binnen en werden daar heel goed opgevangen!
Van hieruit  mijn man gebeld dat ik gearriveerd was en dat ze eraan gingen beginnen zodat hij misschien nog in 
de mogelijkheid was om een vlucht te boeken. Dat is hem hem inderdaad gelukt en op het juiste moment stond 
hij aan mijn bed.

Je wordt dus van kop tot teen gewassen, huid en haar, en je doet je mondhygiëne, dit  gebeurt 2x. Je mag niet 
meer eten , gaat naar het toilet en dan in bed.  Je familie mag bij je blijven tot je afgeleverd wordt.  Om 21.00 u 
was het dan zover.

In het operatiekwartier werd ik opgewacht door Prof. Van Raemdonck, een thoraxchirurg en een anesthesist die 
mij in slaap bracht.

Verdere uitleg heb ik van familie (die  heel goed op mij gepast hebben) gekregen. Ze werden tijdens de operatie 
zeer goed op de hoogte gehouden door de verpleging.  De eerste long werd getransplanteerd op 5u30 tijd en de 
2de op 1u30 tijd.  Naar het schijnt werd ik niet in een kunstmatige coma gebracht.

Dit is een getuigenis van José voor de pretransplantatiepatiënten
op de vergadering van  maart ll.
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Na  3 dagen werd ik overgebracht naar de medium care en vandaaruit naar de transplantatie-afdeling.De 
kamer zag er minder beangstigend uit, hier werd je stapje voor stapje terug mobiel gemaakt (kinesist, 
ergotherapeut, diëtist) en leerden ze je het medicijngebruik.  Draden , drains , sondes ... alles werd stilaan 
verwijderd en na 3 weken werd ik ontslagen uit het ziekenhuis.

Mijn genezingsproces verloopt vlot. Op gepaste tijden word ik in Leuven verwacht in de dagkliniek voor de 
opvolging. Begin februari startte ik mijn revalidatie, 3 x in de week, ik voel me hier heel goed bij en voel me 
elke dag sterker worden.  Ik doe weer alles waar ik zin in heb, mijn levensvreugde en levensadem zijn weer 
terug en dit dankzij mijn prachtige donorlongen. Ik ben mijn donor ontzettend dankbaar en zal zijn gift zo 
goed mogelijk verzorgen.  Ook heb ik nog bijwerkingen van de medicijnen, nl. soms oncontroleerbaar beven,  
mijn wangen en buik die opzwellen en ik heb veel last van opgezwollen voeten en benen. Dit schijnt zich na 
verloop van tijd te stabiliseren...en er moet ook nog gewerkt worden aan mijn rechteroog.

Misschien, met goed geluk, laten de professoren mij eind juni  tot aan mijn jaarlijkse opvolging naar huis 
vliegen met mijn man, naar onze thuis en onze hondjes in Zuid-Afrika, dan ben ik precies 2 en een half jaar 
niet meer thuis geweest.  Dus duimen maar...

Ik wens jullie allemaal veel succes  en goede moed voor hetgeen er nog moet komen.  Zelf hoop ik goed te 
blijven herstellen. 

Toen ik wakker werd, had ik absoluut geen pijn. Diezelfde avond werd de beademing gestopt.   Ik kon 
ademen, kreeg terug lucht met mijn nieuwe longen, en dat zonder extra zuurstof. Wonderlijk! Het 
genezingsproces was langzaam maar zeker begonnen.
Ik had vlagen van verstrooidheid maar was me wel bewust van hetgeen ik vertelde.  Ik heb verscheidene 
malen psychoses en hallucinaties gekregen van de medicijnen, sommige leuk (ik zag mijn hondjes rondlopen) 
en ik was ervan overtuigd profiler te zijn bij de CIA, zelfs de dokter en verpleging zijn aan mijn bed moeten 
komen zodat ik hun persoonlijk kon vertellen dat er een aanslag te verwachten was...achteraf heb ik er 
hartelijk mee gelachen. Ik denk dat ze daar veel straffere dingen meemaken.

Dan werd ik naar de intensive care gebracht waar je constant door de verpleging in het oog gehouden werd.
De eerste dag ben ik wakker geworden. De volgende dag in de namiddag lag ik nog aan de beademing en was 
ik heel moe.



9

Infovergadering

Miche (53): “Aan elk van de zes ontvangers van Kristofs 
organen heb ik een brief gestuurd om te beschrijven 
wat voor een jongen Kristof was. Hij was zo’n 
empathische kerel, kon met iedereen overweg, alle 
kleuren en alle overtuigingen. Enkele maanden voor zijn 
brommerongeluk heeft hij me gezegd: ‘Mama, mocht ik 
jong sterven, dan wil ik dat je al mijn organen doneert. 
En erna een pint gaat drinken.’ Helaas is die dag op zijn 
negentiende al gekomen. De brieven die ik nadien van 
de ontvangers van de organen gekregen heb, waren 
meer dan hartverwarmend.

Miche is zo blij dat zes mensen 
dankzij haar zoon Kristof (19) een 
tweede leven kregen.

Transplantatiecoördinator Bruno Desschans stelde de resultaten van een enquëte voor 
die werd gehouden bij nabestaanden van donoren. Daaruit leerden we o.a. dat de 
familie in bijna alle gevallen achteraf geen spijt heeft over de beslissing en dat ze heel 
blij zijn wanneer ze een briefje of een kaartje met dankbetuigingen ontvangen van de 
orgaanontvangers. In “Libelle” van dec.2016 vonden we enkele getuigenissen van 
familieleden van donoren, enkele daarvan kunt u hieronder lezen.

Jos (56): “Ik ben niet zo’n prater. Mijn 
vrouw Greet wel. Ze had een heel ander 
karakter en deelde graag haar verhalen, 
maar ook haar zorgen met anderen. Had 
iemand hulp nodig, dan sprong Greet in de 
bres. Omgekeerd heeft zij van een donor 
het allermooiste cadeau gekregen: eind 
2009 onderging ze een levertransplantatie. 
Helaas sloeg het noodlot de volgende 
winter toe: een domme val op een ijsplek 
zorgde ervoor dat Greet een 
hersenbloeding kreeg. Ze overleefde het 
niet. Eén jaar na ontvanger te zijn geweest, 
werd Greet zelf donor. We vonden het 
onze plicht haar organen te doneren, 
Greet zou het zelf zo hebben gewild.”

Ann (47): “‘Moet er nu een kindje voor mij sterven? Dat vind ik akelig’, vertrouwde Bas  me 
toe toen hij hoorde dat hij een harttransplantatie nodig had. Ik stelde hem gerust dat niemand voor hem 
moest sterven. Maar dat sterven nu eenmaal gebeurt en de dokters zo de organen kunnen geven aan iemand 
die ze wel nog nodig heeft. In november vorig jaar zakte Bas neer op een voetbalveld. Een hartafwijking, bleek 
na onderzoek. Sinds februari stond hij op de transplantatielijst. Het programma Cathérine (van Cathérine 
Moerkerke op VTM, nvdr) wilde een uitzending wijden aan orgaandonatie en was aanwezig tijdens Bas’ 
harttransplantatie in april. Helaas is Bas na de operatie niet meer bij bewustzijn gekomen. Nog een maand 
heeft hij geleefd, maar zijn toestand verslechterde zienderogen. Bij het ‘slecht nieuws’-gesprek met de dokter 
hebben we voorgesteld of Bas donor kon zijn. Ons Basje had immers zelf gevraagd of hij een orgaan kon 
doneren: ‘Niet mijn nieuwe hart, maar een nier of zo.’ Omdat zoveel mensen de uitzending over Bas hadden 
gezien, zijn we een Facebook-groep gestart: ‘Bas, een stoere krijger’. Via deze pagina delen we sindsdien 
berichten over orgaandonatie, geven we info en krijgen we ook ontzettend veel warme reacties. Ondertussen 
heeft de pagina meer dan 28.000 likes, 28.000 mensen die zo keer op keer lezen hoe belangrijk orgaandonatie 
is.”            

Anns zoontje Bas (11) kreeg een harttransplantatie, maar werd niet meer wakker.

Jos’ vrouw Greet (49) 
onderging een 
levertransplantatie. Iets 
later stierf ze en werd ze 
zelf donor. 
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Lia (48): “Kelly stond boven aan onze draaitrap, die leidde naar onze nieuwe aanbouw. Enkele weken daarvoor 
hadden we ‘m nog laten uittesten door de kinderen, om zeker te zijn dat het veilig        was. Zelfs Kelly’s jongere 
zusje ging er zonder problemen af. In een fractie van een seconde gebeurde het: Kelly draaide zich om boven 
aan de trap. Met een speelgoedpistooltje wees ze naar haar zus: ‘Handen omhoog of….’ De woorden ‘ik schiet’ 
heeft ze niet meer kunnen uit-spreken. Er was geen tijd te ver-liezen. De buurvrouw die ver-pleegkundige was, 
diende in de auto de eerste zorgen toe terwijl ik naar het ziekenhuis reed, het verstand op nul. Enkele uren later 
zei de dokter dat Kelly het waarschijnlijk niet zou halen, slechts een waterkansje had ze nog. Op zo’n moment 
hoor je vooral het woord ‘kans’. Ze zou er wel doorkomen. Die nacht schoot er – ondanks de hoop – toch af en 
toe de gedachte aan orgaandonatie door mijn hoofd. Al durfde ik die gedachten niet te delen met mijn man, uit 
angst dat het zou lijken of ik onze dochter al opgaf. De volgende dag verloor Kelly de strijd. In al ons verdriet, 
kwam dan de vraag voor orgaandonatie. Wat ik al had vermoed bleek waar: ook voor mijn man was 
orgaandonatie de logische beslissing. Kelly was zo’n sociaal meisje geweest, we zijn ervan overtuigd dat ze zelf 
ook orgaandonor had willen zijn. Bijna zeventien jaar later sta ik nog altijd met hart en ziel achter die beslissing. 
Kelly’s hartje is weggeschonken, net als haar lever, longen en nieren. Vier kindjes en één volwassene hebben zo 
de kans gekregen op een nieuw leven. Het deed deugd om hun brieven en kaartjes te krijgen en te beseffen dat 
Kelly hen had kunnen helpen. Ons grote verlies heeft me ook aangezet tot iets heel positiefs: enkele maanden 
na Kelly’s overlijden kwam ik op het idee om een organisatie op te richten waar nabestaanden van donoren 
terechtkunnen om met elkaar te praten. Alle ziekenhuizen overtuigd krijgen heeft even geduurd. Ze waren stuk 
voor stuk enthousiast, maar vreesden dat ik de organisatie wilde oprichten in een vlaag van emotie. Ik hield vol. 
Zeg ik iets, dan meen ik het ook écht. (lacht) Zo ontstond Navado in 2004. Onze eerste proefbijeenkomst was 
meteen een succes. Dertig gezinnen waren uitgenodigd, alle dertig kwamen ze op een winterse dag, over 
besneeuwde wegen gereden naar onze ontmoeting. Op onze jaarlijkse nabestaande-dag ontvangen we zo’n 
twee- tot driehonderd lotgenoten. Hun reacties zijn hartverwarmend, hun dankbare mailtjes doen zoveel 
deugd. Maar mijn belangrijkste drijfveer om dit voort te zetten is nog elke dag Kelly. Ik weet dat ze in haar leven 
mensen wilde helpen, ik doe het nu in haar plaats.” 

Lia richtte na de dood van haar dochtertje Kelly (8) een organisatie op voor de 
nabestaanden van donoren (NAVADO) 

Marleen (52) en Lieven (51): “Margo was geen  
meisje zoals veel van haar leeftijdsgenootjes. Al van jongs af 
aan wisten we al dat ze niet gelukkig was in deze wereld. We 
deden er alles aan om ervoor te zorgen dat ze toch die klik 
zou maken. De klik om plezier te hebben, gewoon gelukkig te 
zijn en zin te krijgen in het leven. Uren hebben we met haar 
gepraat, huisdiertjes gekocht die ze met veel liefde 
verzorgde, therapeuten bezocht. Maar uiteindelijk kon niets 
haar op andere gedachten brengen. Op achttienjarige leeftijd 
stapte ze uit het leven. Margo had ons uitdrukkelijk gezegd 
dat ze donor wilde zijn: ‘Mijn hoofd is niet goed maar mijn 
lichaam wel. Ik wil sterven en andere mensen helpen door 
mijn organen af te staan.’ Wij hebben er alles aan gedaan om 
haar laatste wens te vervullen. Met haar donatie maakte ze 
vier mensen gelukkig.”

Marleen en Lieven hebben de laatste wens van 
hun dochter Margo (18) vervuld.

Marjan (51): “Na Michiels overlijden heb ik 
me laten registreren als orgaandonor. Ik 
zou iedereen die voorstander is, aanraden 
om dat te doen. Veel mensen weten 
immers niet dat één ‘nee’ van een 
familielid orgaandonatie kan tegenhouden. 
Onze Michiel was niet geregistreerd. Hij 
was 17, in de bloei van zijn leven, dan sta 
je niet bij zulke zaken stil. Achteraf kregen 
we soms de reactie: ‘Goh, ik weet niet of ik 
de organen van een dierbare zou kunnen 
wegschenken’. Voor ons was er geen 
twijfel, ik ben zeker dat Michiel het zelf 
had gewild, zo zacht, vriendelijk en lief als 
hij was.”

Marjans zoon Michiel (17) 
was niet geregistreerd als 
donor, maar toch twijfelde 
ze niet.
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2017 – Met Transplantoux naar de Mont Ventoux

Ondertussen twee jaar en vele fiets-en wandeltrainingen later is het weer zover…
Met een hele groep long-en andere orgaangetransplanteerde fietsers en wandelaars, familie, begeleiders 
en een fantastisch medisch team vertrekken we opnieuw naar het mooie vakantiedorp ‘Les Demeures du 
Ventoux’ te Aubignan.
Van op het vakantiedomein kunnen we er niet naast kijken: de door ons te overwinnen reus van de 
Provence, de Mont Ventoux. Hij ligt daar in al zijn glorie te schitteren in de zon en hij lijkt wel te 
zeggen: ‘Kom maar af, Transplantoux’ !
Het contrast met de vorige keer (2015) kan niet groter zijn. Toen was het zeer zonnig en warm, maar de 
wind maakte het draaglijk tijdens de beklimming. Deze keer is het WARM, niet te doen, en er is geen 
zuchtje wind ! Dat belooft !
Zaterdag 17 juni… de bus brengt onze wandelaars, waaronder 5 longgetransplanteerden, tot zo kort 
mogelijk bij ons vertrekpunt, regio Notre Dame des Abeilles. Hier staan we dan, allemaal in hetzelfde 
lichtblauwe T-shirt, en voorzien van goedgevulde rugzakken, de wandelstokken in de hand. Iedereen is er 
klaar voor, eerst nog eens goed drinken en we kunnen starten, rustig en op eigen tempo, want de warmte 
zal ons zeker parten spelen.
Beetje bij beetje laten we de eerste 
kilometers achter ons. De natuur is 
prachtig, de groepssfeer gezellig en er 
heerst een echte verbondenheid. Wegens 
de felle warmte moeten we nu 
regelmatiger stoppen om te drinken en 
iets te knabbelen. Dit maakt het 
natuurlijk niet gemakkelijker, want telkens 
moeten we ons ritme terugvinden, maar 
het is nodig zodat we ons vocht- en 
energiegehalte op peil houden. Goed dat 
we nog volop  tusen
de bomen zitten. Alle wandelaars staan, 
verdeeld in groepjes, op zowat elk schaduwplekje dat er is, al is het maar een schaduwlijn van één boom. 
Grappig om te zien ! Iemand maakt de opmerking: het is een beetje zoals koeien die in de wei 
samentroepen in de schaduw van enkele struiken. En of er gelachen wordt !!! :o)
We zijn ondertussen al een paar uren onderweg en naderen Belvédère, de plaats waar we zullen stoppen 
om te eten. Vorige keer zaten we hier op de open ruimte, maar dat zien we nu niet zitten. Enkele meters 
verderop in het bos, aan de overkant van de baan, staan nog enkele picknicktafels. Met veel plezier steken 
we dus de baan over en zoeken ons een plaatsje in de koelte. Smakelijk iedereen !
Langs deze baan passeren ook vele fietsers die vandaag aan de beklimming deelnemen. Vol enthousiasme 
moedigen we onze deelnemende Transplantoux-fietsers aan. Het doet hen duidelijk deugd !

Wij zetten onze tocht verder, volgens ‘Ventoux-normen’ eerst nog geleidelijk aan. Maar dan krijgen we 
een forse klim, waar we op korte tijd vele hoogtemeters moeten verwerken. Het wordt puffen, blazen, 
zweten, drinken, weer vooruit, tot boven aan een doodlopende asfaltbaan. We zijn kort bij de bomengrens 
en einde schaduwplekken. Vanaf hier klimmen we nog 4 km over de ruwe stenen van het kale 
‘maanlandschap’ , om uiteindelijk de top te bereiken.
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Maar om te denken dat zo’n beklimming probleemloos 
verloopt dat zou te mooi zijn. Wat als de zool van 
iemands wandelschoen plots niet 
meer ‘aanhankelijk’ is en een eigen leven gaat 
leiden ? Die schoen heeft die zool nodig, zéker nù! Dan 
zit er niks anders op dan hem met een lange veter zo 
goed mogelijk terug aan die schoen vast te binden et 
voilà ! Hij moèt mee ! ;o) Onze begeleidsters zijn op 
alles voorbereid. Om de moraal en het tempo er nog 
een beetje in te houden, beginnen zij uit volle borst te 
zingen. Sommigen volgen hen hierin, anderen houden 
het blijkbaar liever bij ‘laat me maar doen’ en stappen 
gewoon verder op karakter of automatische piloot. Je 
kan moeilijk uitmaken wie van hen hier gelijk 
heeft ;o))) Iedereen heeft immers al een lange weg 
afgelegd en de vermoeidheid slaat toe.

Een bronchitis die nog niet helemaal genezen blijkt te zijn, èn die warmte belemmeren mijn ademhaling en 
hierdoor begint elke inspanning zeer moeilijk te worden. Mijn benen willen niet meer mee en op een dikke 4 
km van de top moet ik noodgedwongen, met pijn in het hart, gefrustreerd en wenend, mijn tocht 
staken. Nochtans heb ik het grootste gedeelte van de beklimming wel mee gedaan, maar mijn ‘top’ ligt hier. Ik 
weet van de vorige keer welk parcours er nog voor ons ligt en besef dat ik dit deze keer niet zal aankunnen. Ik 
wens de groep succes en beloof dat ik hen boven op de èchte top, zal verwelkomen. Ik word met de wagen 
naar boven gebracht. Daar is het een drukte van jewelste… Er is muziek, Transplantoux- en andere 
fietsers, Transplantouxvrienden, familie en sympathisanten, iedereen fietst en loopt er door mekaar. Zou het 
daarmee zijn dat de ‘Sommet du Ventoux’ dit jaar nog maar 1909m hoog is ipv nog 1911m in 2015 !? ;o)))
Ik kijk richting Col des Tempêtes en zie in de verte een dun lichtblauw en wiebelend lintje naderen, dat 
langzaam maar zeker meer volume en vorm krijgt en ongelofelijk veel op onze wandelaars begint te lijken ! Ik 
ben zo blij dat ik hen eindelijk zie !

Vorige keer hebben we aan de Col des Tempêtes de onvergetelijke ervaring opgedaan dat de Mistralwind daar 
heftig kan tekeer gaan. Met onze jassen aan, alles goed dicht voor de hevige wind en de barre kou, en om 
‘beschermd’ even uit te rusten gingen we op de grond achter het muurtje zitten, want als je bleef recht staan 
sneed de wind compleet je adem af.
Wat een tegenstelling … nu is er amper een zuchtje wind en iedereen geniet er van want wat doet dat
deugd ! Het laatste stuk wordt aangevat, nog even over de keien, en dan in rechte lijn langs de baan, op naar 
de top. Maar wegen de laatste loodjes nu ècht het zwaarst ? Ik twijfel ! Als ik hen daar zie stappen lijkt het wel 
of iedereen nog ergens een extra portie energie heeft zitten die nu aangesproken wordt. Slechts een paar 
minuten later komen ze al de laatste scherpe bocht om.
Daar krijgen de getransplanteerden de eer om samen als eersten in blok naar de top te stappen. Zoals beloofd 
sta ik hen hier op te wachten en zie ik die dappere groep vol enthousiasme recht op me af te komen. Wat een 
kippenvelmoment !
Ik zie blije en lachende gezichten maar tegelijkertijd ook blikken van opluchting, vermoeid maar voldaan, 
eindelijk aangekomen, zich gewonnen voelen, tranen die vloeien … Een mengeling van emoties, maar allemaal 
zo mooi !!!

Iedereen valt mekaar in de armen, feliciteert mekaar, knuffelt, weent, lacht… Iedereen is blij dat hij/zij het 
gehaald heeft want de enorme warmte heeft de beklimming extra vermoeiend en zwaar gemaakt.
Alle getransplanteerden hebben vandaag vol dankbaarheid hun donor absoluut alle eer aangedaan !!! Zij 
krijgen uit handen van Sabine, Mieke en Ann een medaille om de hals, als blijk van hun moed en 
doorzettingsvermogen !
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Een hele dikke en welverdiende proficiat, ook aan de andere wandelaars en de fietsers natuurlijk !!!
Nog even een groepsfoto en dan worden we met de bus terug naar Aubignan gebracht. Ons doel, het 
beklimmen van de Mont Ventoux, hebben we vandaag bereikt en we zijn weer een fantastische ervaring 
rijker. 
In naam van alle Transplantoux-wandelaars wil ik graag zeggen: onze welgemeende DANK AAN 
IEDEREEN die het op eender welke manier voor ons heeft mogelijk gemaakt om dit avontuur te kunnen 
beleven. Ik wil ook alle medewandelaars bedanken voor hun vriendschap en samenhorigheid, de 
gezellige en fijne groepssfeer. Tot ziens allemaal, het ga jullie goed !

De 5 dappere longtransplantatiepatiënten die te voet de 
top bereikten

Van links naar rechts :
Domien Berghmans, Leon Neyens, Louis Wecks,  Hugo 
Vernijns en Hans De Cooman

Annie Potemans, echtgenote van longtransplantatiepatiënt Louis Wecks, maakte net als 2 jaar geleden dit 
mooie verslag van de beklimming van de Mont Ventoux. Hartelijk dank, Annie!

Op deze foto ook de fietsers  die hun tocht bergop tot een goed einde brachten.
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Cijfers
Overgenomen uit het jaarverslag 2016 UZ Leuven (LTx)
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