LEIF@HOME:
HUISKAMERGESPREKKEN
In familieverband of vriendenkring praten
over je beslissing rond orgaandonatie en je
levenseindedocumenten onder begeleiding
invullen.
Via leif@levenshuis.be of 050 34 07 36.

LEIF West-Vlaanderen

LevensEinde
InformatieForum

Orgaandonatie kan ook
jouw leven redden!

LEIFKAART MET JE WETTELIJKE
WILSVERKLARINGEN

HOOFDZETEL
Levenshuis
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
leif@levenshuis.be – www.levenshuis.be/leif
www.LEIF.be
Informatie en sensibilisatie (voordrachten en
vorming): 050 34 07 36 (bereikbaar op weekdagen
van 9u tot 17u, op vrijdag tot 15u)
Medisch advies: 0471 83 90 10
(bereikbaar op maandag van 9u tot 12u en op
woensdag en donderdag van 18u tot 21u)

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

Bewaar ze in je portefeuille,
zodat artsen er rekening
mee kunnen houden.
Gratis via
www.LEIF.be/LEIFkaart

Deze uitgave is een
initiatief van LEIF,
de huizenvandeMens
en de mutualiteiten

www.levenshuis.be
www.leif.be

CIJFERS
• 1300 Belgen wachten op een transplantatie
• Jaarlijks ruim 700 overledenen komen in aanmerking

voor orgaandonatie waarvan er slechts 250 worden
uitgevoerd
• Bij 1 op 7 van de geschikte donoren kunnen geen
organen weggenomen worden wegens verzet
• Ongeveer 1000 mensen worden niet geholpen door
gebrek aan organen
• De kans dat je een donororgaan nodig hebt is 4x groter
dan de kans dat je ooit in aanmerking komt als donor

FEITEN
• Elke Belg is automatisch potentiële donor tenzij een

geregistreerd verzet
• Families verzetten zich soms tegen orgaandonatie

bij een overleden naaste, zelfs als deze een positieve
wilsverklaring heeft laten registreren
• Donatie gebeurt in anonimiteit en de uitvoering ervan
verloopt sereen en respectvol via Eurotransplant

KAN IK DONOR ZIJN?
• Er staat geen leeftijd op orgaandonatie
• Ieder gezond orgaan of weefsel komt in aanmerking
• Ook euthanasie-patiënten komen in aanmerking voor

orgaandonatie

Donatie kan ook jouw leven redden.
Zorg dat je familie op de hoogte is
van jouw wil. Spreek er over…

CONTACT
LEIF West-Vlaanderen
LevensEinde InformatieForum

WAAROM DONEREN?

WAAR VIND JE ONS?

• 1 donor kan 8 mensen helpen
• Als donor geef je anderen een nieuwe start

•

LEIFpunten in Brugge, Roeselare en Oostende

•

LEIFzitdagen in Blankenberge, Knokke-Heist,
Bredene, Middelkerke, De Panne, Gistel
en Heuvelland

•

LEIFdienstverlening vanuit het
huisvandeMens. Info: www.deMens.nu

PRAKTISCH
• Praat over jouw bereidheid tot donatie met je familie en

vrienden
• Laat je bij de gemeente registreren als donor
• LEIF kan je hierbij helpen

MEER LEZEN?
Vraag je gratis brochures op in de LEIFpunten
en bij de gemeenten.

