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Programma Benefietconcert ten voordele van het Fonds Kind en 

Orgaantransplantatie 
 

 

16u 
Installatie van het FONDS met toespraak door Prof. Dr. Waer, Rector KUL en Prof. Dr. 

Levtchenko, Diensthoofd Kindernefrologie en Orgaantransplantatie. 
 
16u15 

Optreden van jong muzikaal talent van de MUZIEKKAPEL Koningin Elisabeth. 
 

Mertol Demirelli, piano  
Deborah Pae, cello  

Liya Petrova, viool  
Dana Protopopescu, piano 
 

Ze brengen werk van Chopin, Ravel, Schubert, Jay Kernis, Saint-Saëns, Mozart 
en Paganini. 
 
Kinderopvang voorzien. 

Kunstenares Maria KONONOV tekent met kinderen van 4tot 10 jaar in de hal van 
onderwijs en navorsing gedurende de muzikale voorstelling. 
 

17u30 receptie 
 

Einde voorzien: 18u30 
 

 

 

*** 

 

Inkom: € 25 met aansluitend receptie 

Kinderen van 10 tot 16 jaar gratis deelname aan het concert 
Kinderopvang met artistieke begeleiding door Maria Kononov voorzien voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar: €5 
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FONDS “Kind en Orgaantransplantatie Prof. Dr. Van Damme-Lombaerts” 
 
Het Fonds kind en transplantatie werd opgericht ter gelegenheid van het emeritaat 
van Prof. Dr. R. Van Damme -Lombaerts in oktober 2011. 

 
Zij was de oprichter van het pediatrisch Transplantatie programma in het UZ Leuven 

en slaagde erin samen met het uitmuntend team uitstekende resultaten te bereiken 
zowel wat betreft nier- als lever- en darmtransplantatie bij kinderen. 
 

Voor een succesvolle transplantatie is een zeer goed samenwerkende klinische equipe 
nodig maar is ook permanent wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.  

 
Het fonds heeft als primaire doelstelling zowel wetenschappelijke als psychosociale 
aspecten van transplantatie bij kinderen financieel te steunen. 

Kinderen waarvan nier of lever of darm niet meer normaal functioneert kunnen sinds 
een aantal jaren geholpen worden door een transplantatie. 

Deze behandeling is ondanks de jarenlange ervaring nog steeds een grote uitdaging 
zowel voor de chirurg als voor de kinderarts die samen met een deskundig team na de 
operatie de zorg op zich neemt voor het getransplanteerde kind en zijn gezin. 

De resultaten van transplant overleving zijn zeer hoopgevend en verbeteren nog 
steeds maar zijn sterk beïnvloed door verschillende factoren. 

 
Permanente verbetering van medicijnen die afstoting tegen gaan en ontwikkeling van 
tolerantiemodellen waarbij de patiënt het transplantaat verdraagt “zonder “medicatie 

zijn het onderwerp van doorgedreven wetenschappelijk onderzoek in verschillende 
researchgroepen van ons land en in het bijzonder aan de KUL/UZ. 

 
De “individuele en persoonsgebonden , variabele “reactie van kinderen op medicijnen 

om afstoting van organen te voorkomen is sinds jaren een belangrijk 
onderzoeksproject in het universitair ziekenhuis te Leuven en kent verschillende 
nieuwe beloftevolle onderzoekslijnen zowel bij kinderen als volwassenen; 

translationeel onderzoek is in het domein van transplantatie zeer actueel en 
vruchtbaar. Preventie van orgaanfalen door aangepaste wetenschappelijke en 

praktische benadering blijven eveneens een permanent aandachtspunt . 
 
Naast de beloftevolle wetenschappelijke onderzoeksonderwerpen blijven klinische 

aspecten zeer belangrijk in het succes van transplantatie. Zo is de stiptheid van 
medicatie inname uitermate belangrijk om afstoting van het getransplanteerde orgaan 

op korte of lange termijn te vermijden Daarom wordt een verpleegster gespecialiseerd 
in” therapietrouw “betrokken bij de opvolging van deze kinderen. Gezien de 
medicijnen om afstoting te vermijden van het getransplanteerde orgaan heel wat 

neveneffecten hebben is extrabegeleiding nodig van kinderen na hun transplantatie. 
Een psychologe van het team helpt de kinderen om met deze neveneffecten om te 

gaan.  
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Bovendien heeft de transplantatie een impact op het hele gezin : het hele gezin is een 
beetje “mee” getransplanteerd en heeft behoefte aan ondersteuning en deskundige 

begeleiding. Behoorlijk wat gezinnen hebben sociale en financiële problemen , 
ondanks onze goede ziekte verzekeringen , zodat regelmatig naar financiële 
oplossingen dient gezocht en het Fonds heeft als doel hierbij gezinnen te helpen waar 

nodig... 
 

Kortom , zowel wetenschappelijk als psychosociaal is extra financiële steun 
noodzakelijk om de resultaten na transplantatie bij kinderen te 
optimaliseren. 

 
 

U kan ons contacteren via het secretariaat Kindernefrologie en Orgaantransplantatie, 
via 016 34 38 22 of kim.rowan@uzleuven.be  
 

 

mailto:kim.rowan@uzleuven.be
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Locatie 
 

Centraal Auditorium, Universitair ziekenhuis gasthuisberg. 

Parkingmogelijkheid: Parking De Villa 

 

Enkele foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving parking De Villa, O&N2 

 
 Neem afrit 16 op E314, links afslaan naar de Terbankstraat 
 Neem de 1ste afslag naar links (voorbij de brandweer) 

 Neem vervolgens de eerste afslag naar links 
 Sla linksaf 
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Sponsormogelijkheden 
 

 
Sponsor 
 

Sponsorbedrag : 250 euro à 500 euro + 21% btw 

Returns: 

• 2 Toegangskaarten 

• Vermelding in lijst van sponsors in het programmaboekje met logo in het klein met 
5 lijnen tekst zo gewenst (500 exemplaren) 

• Factuur 

 

 

Eresponsor 
 

Sponsorbedrag : 1.000 euro + 21% btw 

Returns: 

• 4 Toegangskaarten  

• Logo in overzicht van eresponsors in het programmaboekje met 10 lijnen tekst zo 
gewenst (500 exemplaren) 

• Factuur 

 

 

Partner 
 

Sponsorbedrag : 2.000 euro + 21% btw 

Returns: 

• 6 Toegangskaarten  

• Factuur 

• Advertentie van een 1/2 pagina in het programmaboekje (500 exemplaren) 

 

 

Erepartner 
 

Sponsorbedrag : 5.000 euro + 21% btw 

Returns: 

• 10 Toegangskaarten  

• Factuur 

• Advertentie van een 1 pagina in het programmaboekje (500 exemplaren) 
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Intekenformulier SPONSORING 
 

Overeenkomst 
 

Bedrijf: 

 

Contactpersoon: 

 

Functie: 

 

Adres: 

 

Postnr.: 

 

Gemeente: 

 

Tel: 

 

Fax: 

 

Email: 

 

BTW: 

 

zal het benefietconcert ten voordele van het Fonds kind en orgaantransplantatie 
steunen als: 

 

O Sponsor (500 euro) + 21% BTW 

O Eresponsor (1.000 euro) + 21% BTW 

O Partner (2.000 euro) + 21% BTW 

O Erepartner (5.000 euro) + 21% BTW 

 

Het bedrag zal betaald worden NA ontvangst van factuur. 

 

Facturatieadres indien anders als supra:……………………………………… 

 

Datum + Handtekening 

 

 

Terug te sturen op faxnummer 016/32.37.38. 

 

Meer informatie: Isabel Penne, Directeur Leuvens Universiteitsfonds,  

tel: 016/32.41.44.  
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Bestelformulier Toegangskaarten 28/04/2013 
 

□ Wij zullen aanwezig zijn op 28/04/2013 met …………… personen waaronder ……….kinderen 

 

en bestellen op naam van ….……………………………………………………………………………… 

 

……… toegangskaarten voor het concert aan €25 p.p. 

……… gratis toegangskaarten voor het concert voor kinderen van 10 tot 16 jaar. 

……… toegangskaarten voor de kinderopvang voor kinderen van 4 tot 10 jaar aan €5  

 

= ………€………………………… in totaal. 

 

voor alle informatie in verband met dit evenement en het fonds zijn wij  

bereikbaar op volgend e-mailadres; kim.rowan@uzleuven.be  

 

 

De bestelde kaarten liggen klaar op 28/04 aan de ingang van de zaal vanaf 15u15. 

 

o Wij wensen een factuur waarop alle betalingsinstructies vermeld zullen worden. 

 

Factuur graag op te sturen aan: 

 

Naam : ………………….…………………………………………………….………………………………………… 

 

Bedrijf : ………………………….…………………………………………….………………………………………… 

 

Adres : ……………………….…………………………………………….…………………………………………… 

 

Btw-nr. : ………………………….…………………………………………….……………………………………… 

 

Tel : ………………………….…………………………………………….……………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

o Wij betalen cash ter plaatse. 

 

o Wij wensen geen factuur en betalen onze toegangskaarten via overschrijving op 

rekening van de KU Leuven met IBANnummer BE 09 4320 0000 1157 met vermelding 

van de gestructureerde mededeling: +++400/0008/24640+++ 

 

 

□ Wij kunnen helaas niet aanwezig zijn maar willen een schenking doen aan het Fonds kind 

en orgaantransplantatie op de giftenrekening van de KU Leuven met IBANnummer BE 45 

7340 1941 7789 met vermelding van de gestructureerde mededeling: 

+++ 400/0007/75837+++. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. 

(Gelieve dit rekeningnummer niet te gebruiken voor het betalen van toegangskaarten!) 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar UZ Leuven, Secretariaat kindergeneeskunde,  

Kim Rowan, Herestraat 49, 3000 Leuven 

Fax: 016/34.38.22 

E-mail: kim.rowan@uzleuven.be 

www.kind-en-orgaantx.be 

mailto:kim.rowan@uzleuven.be
mailto:kim.rowan@uzleuven.be
http://www.kind-en-orgaantx.be/

