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Amper 15% geslaagd op toelatingsexamen
geneeskunde en tandarts
Zo’n 14,7% van de kandidaten die vorige week dinsdag
deelnamen aan de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde op de Heizel in Brussel, is geslaagd. Er zijn bijna
2% minder geslaagden in vergelijking met juli vorig jaar. «Van
de 5.289 ingeschreven kandidaten legden 4.737 kandidaten het
volledige examen af. Na deliberatie slaagden 695 kandidaten,
terwijl er vorig jaar 712 geslaagden waren in juli», zegt Bernard
Himpens, voorzitter van de examencomissie. Belgische leerlingen die in het zesde middelbaar zaten, scoorden het best.
Van de 12% vijfdejaars slaagde maar 1,2%. Wie niet slaagde, kan
het op 27 augustus nog eens proberen. (BDA)

Meer klachten over pesten op het werk

VERBOD OM FESTIVALTICKETS
MET WOEKERWINST TE VERKOPEN

Er zijn meer klachten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag
op de werkvloer, zoals pesten en andere conflicten. «Wij kregen in
2012 liefst 848 meldingen, dat is 6% méér dan het jaar voordien»,
aldus de groep IDEWE, die 35.000 werkgevers ondersteuning biedt
bij het opzetten van een veilige werkomgeving. Na de meldingen
ging 35 % van de betrokkenen in ziekteverlof, een percentage dat
oploopt tot 59% bij meldingen van fysiek geweld. Er wordt het
vaakst geklaagd over pesten (54%) en conflicten (32%). De overige
meldingen gingen over psychisch (verbaal) geweld (6%), ongewenst
seksueel grensoverschrijdend gedrag (5%), fysiek geweld (2%) en
racisme/discriminatie (1%). In 57% van de gevallen ging de klacht
over personen met een hogere functie dan de klager. Van de klagers
was 36% man en 64% vrouw.

De Senaat stemt vandaag over de invoering van een verbod om festival- of
concertticketsmetwoekerwinstendoorteverkopen.Zonderverrassingzalhet
wetsvoorstel van Dirk Claes (CD&V) worden goedgekeurd. «Daardoor zal het
onmogelijk zijn om tickets op een georganiseerde manier door te verkopen of
om ze aan te bieden aan meer dan 10 à 20% boven de oorspronkelijke verkoopprijs», zegt Claes, die ook burgemeester is van Rotselaar. «Afgelopen weekend
hebben we nog doorverkopers betrapt rond de wei van Werchter en ook dit
weekendishetrisicoopbedroggrootomdatTWClassic,metBruceSpringsteen
opdeaffiche,isuitverkocht.»Tochzalhetverbodnaarverwachtingpasingaan
in augustus, want ook de Kamer moet volgende week nog groen licht geven.
Het zal dus wellicht pas gelden vanaf Dranouter of Pukkelpop. (PGL)

VADER (48) BEKLIMT MONT VENTOUX MET RUILHART
ALS STEUN VOOR ZOON (19) DIE ZELF OP DONOR WACHT
Acht jaar nadat hij een nieuw hart kreeg, bedwong Kortrijkenaar
Hendrik Derammelaere (48) op één dag liefst twee keer de
mythische Mont Ventoux. Als ode aan zijn hartdonor, maar ook om
zijn 19-jarige zoon Tuur moed te geven. Want Tuur lijdt aan dezelfde
zeldzame, erfelijke hartafwijking en wacht al zes maanden op een
nieuw hart dat er nu snel moet komen. «Ik ben letterlijk doodmoe
van het wachten», zegt de jongen die zich ondanks zijn angst
optrekt aan zijn vaders droom. «Over twee jaar hoop ik samen met
Tuur de Mont Ventoux te beklimmen», klinkt het.
LISE SMOUT

«Na zijn operatie
bedwingen we
die berg samen»
Hendrik Derammelaere (48), die sinds
2005 met een ruilhart door het leven gaat,
was maandagavond een opvallende
figuur in de reportage van ‘Vive le vélo’
over de honderden Vlamingen die vorige
maand de Mont Ventoux bedwongen.
Liefst twee keer is hij die zonnige junidag
de berg opgegaan. Een eerste keer per
fiets, om zijn hartdonor te bedanken. En
daarna nog eens te voet, speciaal voor zijn
zieke zoon. «Tuur, ik doe dit voor u», zei hij
in tranen voor de camera, vlak voor hij de
berg opwandelde. «Ik wilde mijn zoon
daarmee tonen dat ik er voor hem ben en
dat ik hoop dat hij snel een goede donor
krijgt», aldus vader Hendrik.

HET IS ELKE DAG HOPEN
OP EEN TELEFOONTJE
DAT IK EINDELIJK NAAR
HET UZ LEUVEN MAG.
MIJN STUDIES HEB IK
MOETEN OPGEVEN.
IK SLAAP VEEL EN
KIJK NAAR FILMS
Zoon Tuur

Vader en zoon lijden aan de hartafwijking
‘hypertrofische cardiomyopathie’ die
levensbedreigend is zonder transplantatie. «Bij die afwijking wordt het tussenschot tussen de hartkamers dikker en dat
doet het hart opzwellen en vergroten», aldus Hendrik. «Ook mijn moeder had deze
ziekte en is er op haar 48ste aan gestorven.
Ik heb er pas op mijn 30ste last van gekregen, maar bij Tuur is de aandoening nu al,
op zijn 19de, vergevorderd.»

Leven met schrik

Voor Hendrik een nieuw hart kreeg, hing
zijn leven een paar keer aan een zijden
draadje. «Ik heb een zware hartstilstand
gehad en zelfs na de inplanting van een
pacemaker hebben ze me enkele keren
extern moeten defibrilleren», zegt hij.
«Tuur kreeg een jaar geleden een pacemaker. Hij heeft nog geen hartfalen gehad en
er is dus nog tijd. Maar: dat is wel met een
vraagteken. In het stadium van de ziekte
waarin hij nu zit, was ik al bijna getransplanteerd. We leven met schrik, maar we-

Vader Hendrik en zoon Tuur,
die al zes maanden wacht
op een nieuw hart dat
snel moet komen. Foto PN

Hendriks beklimming ging maandagavond niet
onopgemerkt voorbij in ‘Vive le Vélo’ op Eén. Foto VRT
ten ook dat het goed kan komen. Tuur
heeft gezien hoe het bij mij is gegaan.»
Zoon Tuur wacht nu al een half jaar op dat
felbegeerde hart. «Het is elke dag hopen
op een telefoontje dat het eindelijk zover
is en dat ik naar het UZ Leuven mag», zegt
de jongen die letterlijk doodmoe is. «Ik
heb mijn studies verpleegkunde moeten
opgeven omdat ik het lichamelijk niet
meer aankon. Ik slaap heel veel en kijk
veel naar films. Soms ga ik nog wel eens
weg met vrienden, maar niet vaak. Gelukkig hebben ze begrip voor mijn situatie.»

Dubbel gevoel

«Eigenlijk leeft Tuur als een oude mens»,
treedt vader Hendrik bij. «En dat is maar
niets voor een 19-jarige. Gelukkig kan
Tuur het allemaal goed plaatsen. Want hij
heeft gezien wat ik heb doorgemaakt.
Maar soms heeft hij mindere dagen,
natuurlijk.»
De wachttijden voor een hart zijn
momenteel erg lang. «Het kan nog eens
meer dan zes maanden duren voor het zover is», zegt Tuur. «Het is dubbel. Ik verlang wel naar die operatie, maar ik heb
ook schrik omdat het een zware ingreep
is.» Hendrik lag na zijn transplantatie
liefst drie weken in coma. «De linkerhelft
van mijn donorhart wilde niet pompen.
Maar ineens ging het wél, en geleidelijk
aan deed dat nieuwe hart het steeds beter.
Toen ik na 42 dagen uit het ziekenhuis

EIGENLIJK LEEFT HIJ
ALS EEN OUDE MENS.
GELUKKIG KAN HIJ HET
ALLEMAAL GOED
PLAATSEN. WANT HIJ
HEEFT GEZIEN WAT IK
HEB DOORGEMAAKT

Vader Hendrik

kwam, kon ik amper wandelen. Maar kijk:
ik ben nu zelfs al een paar jaar de Mont
Ventoux opgegaan met ‘Transplantoux’,
een groep transplantatiepatiënten van
het UZ Leuven.»

Taboe doorbreken

Vader en zoon hopen met hun verhaal
meer aandacht te wekken voor orgaandonatie. «Het taboe rond transplantaties
moet verdwijnen, we hebben écht te
weinig donoren», zegt Hendrik.
«Als ik mijn hart heb gekregen, kan ik
eindelijk gaan genieten en mijn studies
afmaken», besluit Tuur. Waarop zijn papa
zegt: «Over twee jaar beklimmen we met
‘Transplantoux’ opnieuw de Mont
Ventoux. Ik hoop écht dat Tuur dan de
berg mee op kan, met een nieuw hart. Om
samen te tonen dat we fit zijn en zorg
dragen voor dat geschenk.»

«Wachttijden steeds langer»
In ons land werden in 2012
905 transplantaties uitgevoerd met
organen van overleden donoren.
«Maar de wachttijden worden
steeds langer omdat er minder
jonge, gezonde mensen sterven»,
vertelt professor Dirk Van
Raemdonck (KUL).
«Het verkeer is veiliger geworden en
er zijn minder overlijdens door trauma, zoals pakweg een arbeidsongeval. Gelukkig maar, maar daardoor hebben we nu oudere donoren
en dus zijn de organen soms niet
geschikt meer.» Elke Belg is donor,
tenzij je uitdrukkelijk laat registreren dat je er geen wilt zijn. Zo’n 2%
van de bevolking zou dat doen. «Zonder zo’n registratie moeten we volOrgaan
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gens de wet geen toestemming vragen aan de familie, maar in praktijk
doen we dat natuurlijk wel. In zo’n
12% van de gevallen weigeren de nabestaanden», aldus Van Raemdonck.

Registreren

Je kan je ook laten registreren als
orgaandonor bij het gemeentehuis
of zelfs op Facebook. Zo’n 175.000
hebben zich zo al geregistreerd. De
afgelopen jaren stijgt dat aantal met
zo’n 30.000 per jaar. «Maar het belangrijkste is dat het taboe op transplantatie verdwijnt en dat mensen
hierover praten met elkaar en hun
wensen kenbaar maken», zegt
Walter Van Donink, transplantatiecoördinator in het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen (UZA). (LS)

Gemiddelde
wachttijd

Patiënten
op wachtlijst

Patiënten overleden
in 2012 voor transplantatie

16 maanden
44 maanden
15 maanden
13 maanden
13 maanden

95 patiënten
704 patiënten
26 patiënten
195 patiënten
56 patiënten

16 patiënten
28 patiënten
Niemand overleden
51 patiënten
10 patiënten
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