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Donderdag 9 november 2017 | Donor truck

Een mensenleven redden
Vorige donderdag 9/11/2017
kreeg de richting verzorging
bezoek van de federale
overheid omtrent
orgaandonatie.

door Evelyn, Isabella en Estée
GENT - De heer L. Colenbie van UZ
Gent, die in staat voor de coördinatie
van orgaandonatie, gaf uitleg en
vertelde er enkele verhalen over.

Meneer Colenbie vertelde over
orgaandonatie met passie. Wist je dat
je 8 mensen hun leven kan redden
met jouw organen ? Je kan namelijk
je hart, longen, lever, nieren, bloed,
alvleesklier, dunne darm, bloedvaten,
botweefsels, hartkleppen,
hoornvliezen, huid, kraakbeen en
peesweefsel doneren. Maar alleen als
je in het ziekenhuis hersendood word
verklaard. 
Hij heeft ons alvast overtuigd om ons
te laten registreren in het
gemeentehuis.

Orgaantransplantatie is een ziek
orgaan laten vervangen door een
gezond orgaan afkomstig van een
donor. De donor hoeft daarom niet
dood te zijn bv bij bloed, kraakbeen
of nieren. Je kan dus perfect met één
nier of long leven. Stel je voor dat je
broer of zus ,? een long of nier nodig
heeft, zou jij die dan willen helpen? 
Wij wel!

Als je een donor nodig hebt gaat dit
als volgt. Een persoon overlijdt.
Daarna kijkt men of de persoon
geregisteerd staat als donor. Men
kijkt of er toestemming is om de
organen te doneren. Men informeert
bij de nabestaanden van de
overledene. Er wordt gekeken of alles
overeenkomt zoals de bloedgroep en
dergelijke. De persoon die een donor
gevonden heeft wordt geopereerd. De
patiënt kan nog een brief sturen naar
de donor of nabestaanden als
bedanking en medeleven.

Veel mensen weten niet wat het
inhoudt, wat je voor een ander kan
betekenen, hoeveel levens je er mee
kan redden. 
Hier wordt dit mooi verwoord en
word je getoond wat je samen kan
betekenen. 
Wij als 7e jaar Verzorging zijn zeker
en vast overtuigd!

´Een wissel op het leven. Als een leven stopt, kan een ander verder`

Hij legde kort en bondig heel de situatie uit en in
minder dan 10 minuten kwam er in een helikopter. De
militairen waren heel vriendelijk. Ze hielpen hem
allemaal met het laden van zijn spullen in de
helikopter. Ze waren in minder dan 10 minuten weer
terug in Gent.
Na een zware, vermoeide en natuurlijk succesvolle
operatie kwam de dokter pas om 4 uur ?s nachts
thuis. Hij moest nog alles verwerken, want wat er die
dag was gebeurd, was natuurlijk niet niks voor de
dokter.
Het was een nieuwe ervaring.

De situatie die hij heeft ervaren maak je niet iedere
dag mee en zeker niet op kerstavond!
Hij kon die avond niet slapen en hij was de militairen
zo dankbaar omdat zij hun kerstavond hadden
opgeofferd, dat hij die zelfde avond de het mailadres
van de staat heeft opgezocht en hen een uitgebreide
een bedankingsmail heeft gestuurd.
De baas wist helemaal van niets en was zeer trots op
zijn militairen. Omdat iedereen zo emotioneel was,
hadden ze gezamenlijk besloten om een reuze beer
voor het meisje te kopen die ze dan allemaal samen
zijn gaan brengen naar het meisje in het ziekenhuis.

Wij doneren,
U ook ?!

door Chelsey, Mirela en Mayra
In België zijn we volgens de wet
allemaal orgaandonor. Dus als we
hersendood worden verklaard,
wordt der gevraagd aan de
nabestaande of de organen mogen
gedoneerd worden. De familie kan
'nee' zeggen, ook al wou jij dit wel.
Als een persoon sterft is het een
zeer moeilijk om te beslissen of er
organen mogen gedoneerd worden,
omdat je dan heel emotioneel bent.
Daarvoor kan je naar het
gemeentehuis gaan om daar een
brief te ondertekenen waarbij je een
akkoord tekent over orgaandonatie.
Je kan dan definitief zeggen 'ja' ik
ben orgaandonor, of 'nee' ik ben
geen orgaandonor! Als je dan
verongelukt, dan telt het papier.
alleen hoeft men dan geen
toestemming te vragen aan de
nabestaande. 
Transplantatie is heel belangrijk dus
stel je er u alstublieft voor open!
Dit is een optie dat je met heel het
gezin kan bekijken, want je weet
nooit dat jij ooit een orgaan van
iemand anders zal nodig hebben !?

Vorig jaar was er eens een meisje die
op een zielige kerstavond dringend
een donor nodig had. Nergens was er
een hart te vinden en niemand die
opnam. Tot er ineens een wonder
gebeurde en de dokter een telefoontje
kreeg uit het ziekenhuis van
Duitsland. Ze melden dat ze een
geschikt hart voor het meisje hadden
en dat het hart nog maar 4 uur te
leven had.
De dokter had die avond dringend
vervoer nodig om in minder dan 4uur
in Duitsland te geraken, hij belde alle
firma?s met helikopters op maar
niemand die opnam wegens
Kerstavond. Hij zag geen andere
uitweg dus huurde hij een privéjet.
Het was slecht weer onderweg en dat
zorgde natuurlijk voor vertraging.
Uiteindelijk in minder dan 2 uur
geraakte hij toch nog in Duitsland,
maar nog niet in het ziekenhuis.
In het busje onderweg naar het
ziekenhuis was het chaos. het busje
die in panne viel, de drukke file die er
was, geen enkele firma met
helikopters die opnam wegens
kerstavond en het slechte weer.
Een taxi nemen was ook geen optie
door de drukte, dus zag hij nog maar
één uitweg en dat was de staat bellen.

door Iman

Red iemands
leven voor
het te laat is

Red 8 levens

door Elisa en Pascaline
Orgaandonatie, je hebt er
waarschijnlijk al over gehoord. Maar
wat weet je er nu juist over? Dat is
wat Dhr L. Colenbie is komen
uitleggen aan de leerlingen van 6VZ
uit KTA-Gito Groenkouter. Hij heeft
ons geleerd dat als we allemaal
samenwerken we heel wat kunnen
bereiken. We kunnen samen
namelijk verschillende mensenlevens
redden. Aan de hand van
verschillende mooie maar soms ook
triestige verhalen werd ons duidelijk
dat orgaandonatie echt wel
levensnoodzakelijk is.


