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Sensibilisatiecampagne orgaandonatie LEIF West-Vlaanderen

INFORMATIEAVOND
MET GETUIGENISSEN EN 

PANELGESPREK

Vrijdag 22 februari om 20 uur
Bibliotheek Wijtschate, Schoolstraat 12 A

Deelname en drankje gratis
Aanwezigheid verwittigen via mail: lisbeth.morlion@heuvelland.be 



LEIF West-Vlaanderen voert onder het motto ‘Orgaandonatie 
kan ook jouw leven redden!’ een sensibilisatiecampagne 
rond orgaandonatie omwille van de behoefte aan donoren 
en het actuele tekort ervan. Een uitdrukkelijke positieve 
wilsbeschikking voor donatie is een heel goede stap maar even 
belangrijk is dat de familie op de hoogte is van jouw bereidheid 
tot donatie, om verzet te voorkomen. 

Op vrijdag 22 februari 2019 om 20 uur is er een informatieavond 
rond orgaandonatie in de Bibliotheek van Wijtschate, 
Schoolstraat 12 A. Tijdens deze avond getuigen enkele mensen 
over orgaandonatie. Daarna volgt een panelgesprek met 
experten waaronder Dr. Nico Müller en hoofdverpleegkundige 
Baudewijn Oosterlynck, beiden werkzaam op de dienst 
Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge. 

Deelname en een drankje zijn gratis, gelieve je aanwezigheid 
te verwittigen via mail: lisbeth.morlion@heuvelland.be. 

LEIF EN LEIFZITDAG HEUVELLAND

Het Levenseinde Informatieforum, kortweg LEIF, wil jong 
en oud tijdig doen nadenken en plannen rond waardig 
levenseinde: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na 
een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? 
Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als 
ik wilsonbekwaam wordt? Wat is palliatieve zorg? Welke 
documenten zijn belangrijk? Sedert 5 jaar ijvert LEIF in West-
Vlaanderen voor waardige levenseindezorg. LEIF helpt ook 
bij medische adviezen. Doorheen heel de werking staat het 
zelfbeschikkingsrecht van de burger en de patiënt centraal. 
De dienstverlening werd de voorbije jaren volop uitgebreid 
met LEIFpunten en -zitdagen over heel de provincie om dicht 
bij de bevolking te staan. Zo werd ook een LEIFpunt opgericht 
in Heuvelland. Elke laatste woensdag van de maand kan 
je langskomen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in het Sociaal 
Huis Heuvelland, Sint-Medardusplein 1, 8953 Heuvelland 
(Wijtschate). Dit op afspraak, via tel 057 45 04 80 of mail 
sociaalhuis@heuvelland.be. Deskundig LEIFmedewerkster 
Mariola Farina beantwoordt al je vragen. Ze maakt je ook 
wegwijs in de verschillende documenten.  

Patiënten, hun familie en hun artsen met vragen rond het 
levenseinde kunnen terecht bij het medisch team West-
Vlaanderen via het telefoonnummer 0471 83 90 10 (bereikbaar 
elke werkdag van 10u tot 12u) of via het mailadres mdbrugge@
leifwestvlaanderen.be. Een afspraak maken kan ook via de 
informatiemedewerkster in Heuvelland. Medische consultaties 
kunnen momenteel enkel in Brugge en Oostende.  

v.u.: André Van Nieuwkerke, LEIF West-Vlaanderen, Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge


