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Passie werkt aanstekelijk

Start: Transplantatiechirurg en droom van getransplanteerde

Een team van vrijwilligers
delen vanaf het eerste uur 
de passie van de oprichter

en scharen zich 
mee achter het project.

Passie doet bergen verzetten. 
Het vele werk schrikt niemand af.

Want de verbondenheid maakt het leven zinvol.
Zowel van getransplanteerde als omgeving.

Transplantatiechirug
Diethard Monbaliu 
start Transplantoux 

vanuit de overtuiging
dat er een leven 

is in toegevoegde tijd

Droom van 
getransplanteerde 



Transplantoux leeft en groeit

Beklimming Mont Ventoux om de 2 jaar

28 deelnemers

40 deelnemers

83 deelnemers

216 deelnemers

239 deelnemers

2008 2010 2011 2013 2015



ER IS NOG WERK AAN DE WINKEL ...

Wachtlijst groot

Getransplanteerden

Maatschappelijk relevant project

Wachttijden voor orgaantransplantaties zijn lang
Wachtlijsten groeien ieder jaar
Jaarlijks overlijden mensen op de wachtlijst en komt een 
transplantatie te laat
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Getransplanteerden

Mortaliteit



Doelstellingen 

Motiveren
Getransplanteerden motiveren om gezond te bewegen en te sporten 
Getransplanteerden motiveren op hun beurt hun sociale omgeving
Eerbetoon aan de donor en zijn/haar familie

Stimuleren
Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek: verbeteren van de 
lange termijn resultaten na orgaantransplantatie
Overheid overtuigen om meer te investeren in revalidatie- en
bewegingsprogramma’s

Verbinden Verbinding met lotgenoten 
Verbinding met familie/vrienden
Verbinding met donor

Sensibiliseren Positieve sensibilisering orgaandonatie en – transplantatie



Organiseren



Sensibiliseren



Sensibiliseren

VTM Journaal 2013

Telefacts 2011

ROB-tv 2012

Vive le velo 2013 VTM Nieuws 2015 

http://www.transplantoux.be/media/videos/

VRT Journaal 2015 

Topdokters (Vier) 2016 RTV 2016

Kijkcijfers
VRT Journaal 19u 900 000

VTM Journaal 19u 600 000

VTM Telefacts 550 000

VIER Topdokters 500 000

http://www.transplantoux.be/media/videos/


Participeren

Zwin triatlon Knokke

Georganiseerde 
wandeltochten
o.a. vierdaagse 

van de IJzer

Europese Spelen voor Getransplanteerden en 
Gedialyseerden in Polen 2014

Beklimming 
Mont Blanc 

World Transplant Games 
Durban 2013

Climbing for life



Verbinden



Wetenschappelijk onderzoek

(Te) weinig wetenschappelijk onderzoek over fysieke activiteit en beweging 
na transplantatie.

Voor en na transplantatie is de fysieke fitheid sterk gedaald. 

Na transplantatie meer kans op obesitas en hart- en vaatziekten.

Wat heeft ons onderzoek al aangetoond?
geselecteerde en goed begeleide getransplanteerden kunnen fysieke 
inspanningen aan (incl. beklimming Mont Ventoux) zonder verhoogde 
risico’s,  
deelname aan Transplantoux zorgt voor een betere fysieke en mentale 
fitheid,
Helaas blijven deelnemers niet actiever dan voorheen….

Nog veel onbeantwoorde vragen … 



Transplantoux: ‘holistische’ visie
Transplantoux geeft aandacht aan de ‘hele mens’: 

fysieke, 
mentale, 
emotionele en 
sociale aspecten

Balans tussen deze aspecten: sleutel tot een gezond leven

Gezonde levensstijl
gezonde voeding, 

zonprotectie, therapietrouw, 
aandacht voor alcohol en 

roken…

Sociaal engagement 
maatschappelijke

betrokkenheid

Participatie
deelname aan de 

maatschappij Onderzoek
analyse

impactmeting
bijsturing



Transplantoux: meer dan één doelgroep 

familie en vrienden

medisch begeleiders

vrijwilligers

sponsors
levende donoren en 

donorfamilies

getransplanteerden



TOTAAL AANTAL LEDEN 227

MAN versus VROUW (#) 131/97

MAN versus VROUW (%) 57,5%/42,5%

DONOR 4

GTX 92

SYMPATHISANT/SUPPORTER 112

STATUS NIET GEKEND 19

LFT < 25 jaar 5

25 jaar < LFT < 40 jaar 41

40 jaar < LFT < 55 jaar 90

55 jaar < LFT < 70 jaar 82

LFT > 70 jaar 9

Spreiding

Demografie



2016 2016jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

Spinning  Marathon
20/02/2016

PCC - Omloop Het Nieuwsblad
28/02/2016

PCC - Dwars Door Vlaanderen
05/03/2016

Startdag TransplanTouR
06/03/2016

Opstart Triatlonproject
19/03/2016

PCC - Gent Wevelgem
26/03/2016

Transplantour - Voorbereidingsrit 2
28/03/2016

Sporta - Tervuren
06/04/2016

PCC - Brabantse Pijl
16/04/2016

Sporta - Riemst
24/04/2016

2-daagse wandeltocht Maastricht
30/04/2016

Triatlon - Geel
07/05/2016

TransplantTouR
14/05/2016

PCC - Andrea Tafi Classic
11/06/2016

Triatlon -
Zwemlooptraining
12/06/2016

Sporta - Mon 
Ventoux
18/06/2016

Triatlon -
Retie
26/06/2016

Zeeland - fietstocht Vlaanders
17/07/2016

Donorrace - Maastricht
31/07/2016

Triatlon - Lommel
14/08/2016

Brugse Ommeland - fietstocht 
Vlaanders
21/08/2016

Transplantoux Classic 
27/08/2016

Zwintriatlon Knokke
07/09/2016

12u van Zolder
10/09/2016

Kroenkelen - Brugge
18/09/2016

Santiago de Compostella
24/09/2016

Transplantoux: activiteiten jan – okt 2016 

activiteiten georganiseerd door Transplantoux
deelname van Transplantoux aan activiteiten



2016 2016jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

Spinning - Limburg01/01/2016 - 31/03/2016

Spinning - Gent01/01/2016 - 31/03/2016

Wekelijkse fietstochten (plaatselijk)13/02/2016 - 30/06/2016

Wandelteam Plus (2-wekelijks wandeling)30/01/2016 - 30/06/2016

Wandelen Opstarters (2-wekelijks wandeling)02/04/2016 - 30/06/2016

TransplanTouR13/05/2016 - 15/05/2016

Eiffelstage 04/05/2016 - 08/05/2016

Voorbereiding Santiago (wekelijks)01/07/2016 - 17/09/2016

Santiago de Compostella24/09/2016 - 01/10/2016

Transplantoux: beweegcampagne 2016 

wekelijks of maandelijks terugkerende sport- en beweegactiviteiten
voorbereidingen op evenementen



Groeien tot een professionele en goed gestructureerde, 

internationale organisatie die meer kan sensibiliseren en meer 

getransplanteerden en hun families kan helpen,

zonder de wortels van de organisatie te verliezen.



Infoavond Mon Ventoux – Gent
25 oktober 2016 

Welkom

Transplantoux – van 2008 over 2016 richting 2020!

Lid worden 2017 & medische screening

Mon Ventoux 2017

Timing & praktisch

Website & giften



Lid worden? 

Individueel 

Familiaal

Pakket – Individueel

• Je wordt actief lid van Transplantoux, en kan 
deelnemen aan onze activiteiten. Je krijgt 
hiervoor een persoonlijke lidkaart. 

• Je steunt de algemene werking en zorgt 
hierdoor mee voor de toekomstige uitbouw van 
onze vereniging.

• Je verzekert je individueel voor alle activiteiten, 
m.i. van risicosporten, aangevuld met een 
dagelijkse trainingsverzekering voor de 
gezondheidssporten.

• Je krijgt een toegangsticket voor Transplantoux
Classic 2017

• Je krijgt een resem voordelen (die alleen maar 
gaan groeien ). Voordelen bij fietstochten, 
wandelingen, gratis spinning, kortingen bij 
partners (kledij, hartslagmeters, …)

• Je krijgt éénmaal per jaar een wetenschappelijk 
onderbouwd magazine met nieuwe resultaten, 
achtergrondnieuws & weetjes.

• Kostprijs: € 40



Lid worden? 

Individueel 

Familiaal

Pakket – Familiaal

• Je wordt met 2 volwassenen actief lid van 
Transplantoux, en kan deelnemen aan onze 
activiteiten. Je krijgt hiervoor elk een 
persoonlijke lidkaart. 

• Je steunt de algemene werking en zorgt 
hierdoor mee voor de toekomstige uitbouw van 
onze vereniging.

• Je verzekert heel je familie (~ domicilie) voor 
alle activiteiten, m.i. van risicosporten, 
aangevuld met een dagelijkse trainings-
verzekering voor de gezondheidssporten.

• Je krijgt twee toegangsticketten voor 
Transplantoux Classic 2017

• Je krijgt een resem voordelen (die alleen maar 
gaan groeien ). Voordelen bij fietstochten, 
wandelingen, gratis spinning, kortingen bij 
partners (kledij, hartslagmeters, …)

• Je krijgt éénmaal per jaar een wetenschappelijk 
onderbouwd magazine met nieuwe resultaten, 
achtergrondnieuws & weetjes.

• Kostprijs: € 75 (+ €10 per bijkomend lid)



Intake
•Lid worden

•Intake gesprek

Medische 
screening + 

inspanningsproef

•Goedkeuring

•Officieel rapport

Doel & 
Verwachtingen

•Profiel opmaak

•Plan van aanpak

Opstarten
•Individueel

•Groep

Evaluatie
• Na 3 & 6 maanden

• Al dan niet met inspanningsproef

Medische screening 
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Mont Ventoux – ‘mythische berg’

3 beklimmingen voor de fietser

• Malaucène
• Bédoin
• Sault

Gemiddeld: 4.5 %
Afstand: 25.7 km
Hoogte start: 760 m
Hoogte top: 1912 m
Hoogteverschil: 1152 m
Maximum: 11 % 



• Wandeling vanuit Verdolier : route GR4

• Deel 1 = ongeveer 3u stappen
 relatief makkelijk parcours/ lichte stijging

• Deel 2 = ongeveer 4u stappen
• 1 steile klim & laatste kilometers zijn keien 

• Zowel voor fietsers als voor wandelaars
mogelijkheid om ter hoogte van Chalet Renard te stoppen

Mont Ventoux – ‘mythische berg’

Voor de gevorderde wandelaar (en fietser, wie wil ) meerdaagse wandelgebeuren!



Ingrediënten van ons succesrecept? 
• Medisch screening en selectie

• Sportieve begeleiding op ieders niveau

• Goede logistieke ondersteuning 

• Individuele benadering

• Sociaal aspect tijdens de Sportactiefdagen

• Geloof in eigen kunnen, verleggen & 
aanvaarden van grenzen

• Veiligheid & zorgvuldigheid op elk moment
 bv. gebruik van hartslagmeter

• Verbondenheid met elkaar & donor in 
zoektocht naar doelstelling 



Training – opbouw (zowel voor fietser als wandelaar)

Dec-Jan

• Voorbereiding ~ kennismaking ~ medische screening

• Winterprogramma

Feb-Maa

• Opbouw basisconditie vanuit hoge trapfrequentie

• Sterke nadruk op rustige duurtrainingen

April-Mei

• Intensiteit wordt geleidelijk opgedreven

• Meer en meer klimwerk

Juni

• ‘Finetuning’ + ‘tapering’: recuperatie!

• D-DAY!



Voorbereiding fietser: 
de ‘Sportactief’-dagen

• In totaal 7 ritten, verspreid over België & over de volledige voorbereiding.

• Gratis deelname & bevoorrading

• Deelname verplicht, we werken met niveaugroepen. Richtaantal qua deelname = 5/7 

• Zowel qua afstand als qua # hm’s passen de ritten zich geleidelijk aan. Wij voorzien 
apart nog begeleiding, per groepje



Voorbereiding fietser: 
materiaal & uitrusting

• Fiets

• Helm

• Versnellingen

• Klikpedalen

Info & hulp nodig?
Vraag het ons!



Voorbereiding wandelaar: 
eigen kalender tijdens voorbereiding

• In totaal 10-12 wandelingen, verspreid over België & over de volledige voorbereiding.

• Gratis deelname (via TPX), bevoorrading zelf te voorzien

• Deelname verplicht, we werken met niveaugroepen, i.f.v. regio & wandelcapaciteiten

• Zowel qua afstand als qua # hm’s passen de tochten zich geleidelijk aan. Wij voorzien 
begeleiding per groepje



• Wandelstokken (≠ paraplu)

• Wandelschoenen (waterdicht)

• Wandelbroek

• Regenbroek en -jas

• Rugzak (handschoenen, 
paar reservesokken, …)

Info & hulp nodig?
Vraag het ons!

Voorbereiding wandelaar: 
materiaal & uitrusting



Wat mag u van ons verwachten?

• De volledige organisatie, dwz de logistieke, medische en sportieve ondersteuning in 
samenwerking met onze partners, van uw ‘Ventoux 2017’-campagne.

• De sportieve begeleiding waardoor u op een gezonde en veilige manier de beklimming van de 
Mont Ventoux kan aanvangen. U krijgt volgens uw eigen mogelijkheden een individueel 
trainingsprogramma van ±6 maanden en wordt individueel begeleid.

• Bepaalde workshops (nog nader in te plannen, o.a. training en voeding).

• U kan genieten van een enorme sfeer en solidariteit tussen de deelnemers.

• Ter plaatse voorzien wij verblijf en catering, op een prachtige locatie in de Provence.
• Vervoer & kledij kan u zelf optioneel toevoegen aan je pakket.
• Ongevallenverzekering zit in je lidmaatschap. Een annulatieverzekering kan – indien men dit 

wenst – individueel bij opgenomen worden.



Les Demeures du Ventoux 



Wat verwachten wij van u?

• U engageert zich ten volle voor de ganse campagne. 

• U volgt in samenspraak met uw begeleider het trainingsprogramma. 

• Als fietser wordt deelname vereist op minstens 5/7 Sportactiefdagen. De laatste 
sportactiefdag in La Roche is verplicht en wordt beschouwd als test in voorbereiding op de 
beklimming van de Mont Ventoux. Als wandelaar wordt deelname vereist op minstens 10 
wandelingen.

• Medische veiligheid primeert en er wordt van u verwacht dat u de afspraken en adviezen 
respecteert. 



PAKKET 1 

Getransplanteerde & donor

PAKKET 3 & 4 

Supporter

Familie/Vriend

PAKKET 2

Medisch begeleider



Deelname Sportactiefdagen/wandelingen 
Deelname Mon Ventoux (Sporta) 
Verblijf & catering ter plaatse (ma-ma of woe-ma)
Ongevallenverzekering
Basispakket kledij (enkel bij 1° deelname)
Event shirt
Individuele trainingsbegeleiding 

Verplicht, maar niet inbegrepen:
Medische screening (2x)

Optioneel:
Vervoer (bus, fiets inbegrepen)
Polar hartslagmeter
Bijkomende sportkledij van TPX 
Annulatieverzekering

PAKKET 1 

Getransplanteerde & donor

Richtprijs: 
Fietser: € 375 - € 435

Wandelaar: € 300 - € 350 



Deelname Sportactiefdagen/wandelingen 
Deelname Mon Ventoux (Sporta) 
Verblijf & catering ter plaatse (ma-ma of woe-ma)
Ongevallenverzekering
Event shirt
Trainingtips

Medische screening niet verplicht, wel een attest 
nodig voor Sporta!

Optioneel:
Vervoer (bus, fiets inbegrepen)
Polar hartslagmeter
Bijkomende sportkledij van TPX 
Inspanningstest + trainingsbegeleiding
Annulatieverzekering

PAKKET 2

Medisch begeleider

Richtprijs: 
Fietser: € 400 - € 465

Wandelaar: € 325 - € 400 



Verblijf & catering ter plaatse (ma-ma of woe-ma)
Ongevallenverzekering
Event shirt

Indien actieve deelname, medische screening niet 
verplicht, wel een attest nodig voor Sporta!

Optioneel:
Deelname Sportactiefdagen/wandelingen 
Deelname Mon Ventoux (Sporta) 
Vervoer (bus, fiets inbegrepen)
Polar hartslagmeter
Bijkomende sportkledij van TPX 
Inspanningstest + trainingsbegeleiding
Annulatieverzekering

PAKKET 3 & 4

Familie & vrienden of supporters

Richtprijs: € 400 - € 525
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Praktisch
• Vandaag

Wie wenst, kan al kledij passen. Dit is geen bestelling! Louter als pasinfo, en later mee te nemen 
in de eigen bestelling. Wie echt wil, kan al bestellen  op eigen risico!

• Maandag 7 november

TPX stuurt nieuwsbrief  iedereen kan/moet lid worden voor 2017
- degenen die al lid zijn, krijgen een login 
- nieuwe mensen worden lid via de website

!! Controlepunt: Getransplanteerd/Donor medische screening in orde of nieuwe afspraak?

• Maandag 14 november 

Volgende nieuwsbrief waarbij iedereen een optie kan nemen voor ‘Mon Ventoux’ (250 plaatsen)
Waarom?  Verzekering Sporta 2017 kunnen we doorgeven vanaf half november

• Maandag 21 november 

Iedereen krijgt effectief een bevestiging & de juiste betalingsvoorschriften door.



2017

Today

okt nov dec 2017 feb mrt apr mei jun

Start infoavonden

25/10/2016

Kick Off - Mon Ventoux 2017

15/1/2017

Voorbereidingsrit 1 - Gent

12/3/2017
Voorbereidingsrit 2 - Tongerlo

25/3/2017

Voorbereidingsrit 3 - Riemst

9/4/2017

Voorbereidingsrit 4 - Middelkerke

23/4/2017
Voorbereidingsrit 5 - Oudenaarde

6/5/2017
Voorbereidingsrit 6 - Herbesthal

21/5/2017
Voorbereidingsrit 7 -
Houffalize

3/6/2017

D-DAY @ Mt 
VENTOUX

17/6/2017

Infoavonden 25/10/2016 - 30/10/2016

Inschrijvingen 7/11/2016 - 26/11/2016

21/11/2016 - 8/1/2017Winterprogramma

9/1/2017 - 11/6/2017Voorbereiding ism Sporta

Ventoux 
2017

14/6/2017 - 19/6/2017
Winterprogramma?  
- Spinning Gent
- Spinning Limburg
- Winterritten in Zolder
- Spinningmarathon
- Wandelingen



Kick off – 15 JANUARI 2017

SAVE THE DATE

• begeleide wandel- & fietstochten in de voormiddag
• Workshops in de namiddag

- fiets onderhoud/ uitleg over wandelschoenen
- core stability
- hartslagmeting & training
- materiaalcheck & materiaal

Meer info volgt nog…
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http://www.transplantoux.be/
http://www.transplantoux.be/




Sponsorformules

Pakket 1
Structurele 

sponsor

Pakket 3
Donatie

Pakket 4
Inspirerende Spreker

Pakket 5
Inbreng materiaal 

en mensen

tot en met 
2020 per event

per sessie

Pakket 2
Event sponsor

‘Help een getransplanteerde 
een berg over ‘



Bedankt voor uw interesse en tijd.

Wij kijken uit naar uw deelname bij Transplantoux, ‘for life'!

www.transplantoux.be


