Donordag in UZ Gasthuisberg
Jos Peeters

Op vrijdag 7 oktober vierden we de DONORDAG in UZ Gasthuisberg. Van ’s
morgens vroeg heerste er een grote drukte. Standen werden opgezet door
LLT, HALO, OTK, HaTrAktief, NAVADO en TRANSPLANTOUX.
Op de stand van LLT was het juist een fruitmarkt. Appels werden in mandjes
verpakt en rondgedragen naar de diensten waar onze leden geregeld komen.
Dit is een jaarlijkse traditie die door de artsen en verplegend personeel van
de diensten ten zeerste op prijs gesteld wordt.

Vanaf 11 uur werd de donordag open verklaard en begonnen de bezoekers
op de standen naar informatie te vragen. We kunnen vaststellen dat het
begrip orgaandonatie al wel bij de meeste bezoekers een bekend begrip
wordt, doch de meeste hebben toch nog vragen. Ten opzichte van de vorige
jaren komen er nu meer en meer gerichte vragen. Waarom U laten

registreren? Het staat toch in de wet! Ben ik niet te oud? Ik heb kanker. Er is
niets goed meer aan mij. Vragen vragen en nog eens vragen!
Heel wat getransplanteerden kwamen hun verhaal vertellen, niet enkel levergetransplanteerden maar ook andere getransplanteerden. Elk met zijn unieke
geschiedenis.

Vanuit UZ Gasthuisberg komen er meer en meer verplegend personeel eens
kennis maken met getranplanteerden. Ze komen uit nieuwschierigheid die
snel veranderd in interesse. Deze editie waren de artsen wat minder
vertegenwoordigd, er waren die dag nogal wat congressen. Hopelijk komen
ze volgende maal in grote getallen. Wel konden we een grote aanwezigheid
vaststellen van de transplantcoördinatoren.
Mevrouw Lia van Kempen van Navado, nabestaanden van donoren, deelde
mee in de interesse van de bezoekers. Ze kon met veel brio de werking van
Navado uitleggen en melden dat haar organisatie meer en meer uitbreiding
neemt.
’s Middags had mevrouw Anja Geeraerts en de dienst communicatie voor
smakelijken broodjes en drank gezorgd. Hiervoor en voor het hartelijk
ontvangst, van ons allen dank.
Om 16 uur
begon de grote
afbraak.
Iedereen die
op de stand
had gestaan
was moe, doch
voldaan.

