Sponsordossier
Symposium Renal Replacement Therapy bij kinderen – meer dan
een nierfunctievervanging
met aansluitend
Benefietconcert ter gelegenheid van het
Fonds Kind en Orgaantransplantatie

SARAH LETOR
Donderdag 30 oktober 2014 om 20u30
Centraal Auditorium Gasthuisberg, Leuven

www.kind-en-orgaantx.be

Programma Benefietconcert ten voordele van het
Fonds Kind en Orgaantransplantatie

Sarah Letor, aanstormend jazz talent
Sarah Letor leerde zichzelf al op jonge leeftijd piano en zang. Geïnspireerd door Ella
Fitzgerald, Nina Simone en Billie Holiday ontdekte ze jazz, soul en gospel. In 2009
bracht ze haar eerste solo-album ‘A Love So Great’ uit. Met ‘Again’, haar tweede plaat,
maakt deze Brusselse een weg voor kleurrijke arrangementen, onmiskenbaar meer
pop, met hier en daar elementen van soul, jazz en romantische invloeden uit de jaren
’30, wordt naar voor gebracht met een ongelooflijke vocale energie. Het universum
van Sarah Letor bezit een frisheid en energie die schittert als een zon doorheen haar
muziek, net als met haar eerste single, het sprankelende ‘No Limit’, waar ze zegt vrij
te zijn om te gaan en staan waar ze wil … Wij kunnen haar geen ongelijk geven.
Kom het snel ontdekken!
http://www.sarahletor.com/
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Verloop van de avond

20u00

ontvangst + deuren zaal open

20u30

Start optreden Sarah Letor

*************************************************************************

Ticketverkoop
Kaarten voor dit benefietconcert worden verkocht aan € 25 per stuk. Studenten met
een geldige studentenkaart betalen € 15.
Kaarten zijn te verkrijgen via http://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/201410-30-benefietconcert-kindenorgaantx
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Programma Symposium
Renal Replacement Therapy bij kinderen – meer dan
een nierfunctievervanging

15u

Onthaal

15u30

Welkom en inleiding
Renal Replacement Therapy (RRT) bij kinderen
Prof. Dr. Elena Levtchenko, UZ Leuven

15u40

Langetermijngevolgen van pediatrische RRT
Prof. Dr. Jaap Groothoff, AMC Amsterdam

16u

Kinderdialyse – meer dan RRT
Lore Willem, kinderpsychologe, UZ Leuven

16u20

Pediatrische dialyseverpleegkundige, meer dan een verpleegkundige
Jacqueline Knoll, Radboud UMC Nijmegen

16u40

Thuisdialyse, ook voor kinderen?
Prof. Dr. Bert Bammens, UZ Leuven

17u

Getuigenis van een patiënt

17u15

Terugblik op de dialysegeschiedenis
An Demol, UZ Leuven

17u35

Toespraken

18u

Receptie en walking dinner

20u30

Benefietconcert Fonds Kind en Orgaantransplantatie
met Sarah Letor
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Fonds Kind en Orgaantransplantatie Prof. Dr. R. Van Damme-Lombaerts
Het Fonds Kind en Orgaantransplantatie werd
opgericht ter gelegenheid van het emeritaat
van prof. dr. R. Van Damme-Lombaerts in
oktober 2011.
Zij was de oprichtster 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-, lever- en
darmtransplantaties 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,
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 transplantoverleving zijn zeer hoopgevend en verbeteren nog
steeds maar zijn sterk beïnvloed door verschillende factoren.
Permanente verbetering van medicijnen die afstoting tegengaan en de 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 KU Leuven en
het UZ Leuven.
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.
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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 extra begeleiding nodig bij kinderen na hun transplantatie. Een psychologe
van het team helpt de kinderen om met deze neveneffecten om te gaan.
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 te worden. 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
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Locaties
Symposium;
UZ Leuven, campus Gasthuisberg
Onderwijs en navorsing 4
Concert;
Centraal Auditorium, Universitair ziekenhuis gasthuisberg.
Parkingmogelijkheid: Parking De Villa

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
Volg de pijl ‘parking de villa’
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Sponsormogelijkheden symposium en benefietconcert
Sponsor
Sponsorbedrag : 250 euro + 21% btw
Returns:
• 2 toegangskaarten
• Factuur
• Klein logo op drukwerk

Eresponsor
Sponsorbedrag : 500 euro + 21% btw
Returns:
• 4 toegangskaarten
• Factuur
• Klein logo op drukwerk

Partner
Sponsorbedrag : 1000 euro + 21% btw
Returns:
• 6 toegangskaarten
• Factuur
• Logo op drukwerk

Erepartner
Sponsorbedrag : 1500 euro + 21% btw
Returns:
• uitnodiging voor walking dinner + concert voor 2 personen
• Factuur
• Logo op drukwerk
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Intekenformulier SPONSORING symposium en benefietconcert
Overeenkomst
Bedrijf:
Contactpersoon:
Functie:
Adres:
Postnr.:

Gemeente:

Tel:

Fax:

Email:
BTW-nummer:
zal het benefietconcert ten voordele van het Fonds kind en orgaantransplantatie
steunen als:
O
O
O
O

Sponsor (250 euro) + 21% BTW
Eresponsor (500 euro) + 21% BTW
Partner (1000 euro) + 21% BTW
Erepartner (1500 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 30/10/2014
Kaarten zijn te verkrijgen via http://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/201410-30-benefietconcert-kindenorgaantx
□ Wij zullen aanwezig zijn op 30/10/2014 en bestellen op naam van
….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……… toegangskaarten voor het concert aan €25 p.p.
Voor alle informatie in verband met dit evenement en het fonds zijn wij
bereikbaar op volgend e-mailadres; kim.rowan@uzleuven.be

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 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: +++400/0010/38444+++

□ 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: 016/34.38.42
E-mail: kim.rowan@uzleuven.be

www.kind-en-orgaantx.be
10

