Themadag op zaterdag 20 oktober 2012
Tijdens onze themadag op zondag 20 oktober heeft Prof. F. Nevens zichzelf, zijn
specialiteit en zijn collega’s in een perfecte one-man show zeer goed
vertegenwoordigd.
Heel hartelijk dank Prof. Nevens ! Dit bewijst dat levensserieuze informatie niet altijd
saai hoeft te zijn maar met deze eerder interactieve aanpak zelfs heel aangenaam en
niet op z’n minst heel interessant.
Met een reeks cijfergegevens zowel op Europees, als Belgisch, als UZ Leuven-niveau,
heeft hij ons een duidelijk beeld gegeven van de situatie en evolutie van de
levertransplantaties maar ook van de andere verwante en minder verwante
transplantaties. Op het einde van dit artikel krijgt u hier een korte samenvatting van.
Nieuwe informatie gaf hij ons ook in verband met oudere donoren (recent voorbeeld
leeftijd 90 jaar) en over non-heart-beating donoren.
De laatste jaren is er een toenemende interesse voor het preleveren van organen voor
transplantatie, afkomstig van "non-heart-beating"-donoren. Dit is voornamelijk te wijten aan het
tekort aan organen voor transplantatie.
De grote meerderheid van de "non-heart-beating"-donoren zijn patiënten met dodelijke
verwondingen, waarbij de beademing wordt gestopt en er een hartstilstand optreedt. Andere
potentiële donoren zijn die patiënten waarbij de reanimatie na een hartstilstand geen succes heeft.
Daar waar bij "heart-beating"-donoren de circulatie en ventilatie artificieel wordt onderhouden
nadat de hersendood is gediagnosticeerd, is er bij "non-heart-beating"-donoren geen circulatie meer
aanwezig. De dood wordt namelijk vastgesteld op basis van cardiaal arrest i.p.v. hersendood. (bron
: Website UZ Leuven)

Nadien heeft Prof. Nevens ons uitleg gegeven over de nieuwe medicatie …die op
eventuele nevenwerkingen van de ons algemeen bekende medicatie … op de nieren
inwerkt. Medicatie blijft echter nog steeds vrij persoonlijk. Iedereen reageert wel eens
anders op bepaalde medicatie.
Om te eindigen werd het aangekondigde V&A (Vraag & Antwoord)-gedeelte door
iedereen zeer goed benut. Zowel op voorhand doorgegeven vragen als ter plaatse
gestelde vragen werden door Prof. Nevens beantwoord.
Voor alle aanwezigen was het weer eens een zeer interessante en gezellige
voormiddag dat niet te missen was. We eindigden deze voormiddag met een gezellig
babbeltje bij een lichte broodjeslunch alvorens mekaar nog het beste te wensen en tot
een volgende bijeenkomst !

