


Leven in toegevoegde tijd
Voor meer dan 1000 Belgen per jaar is een nieuw orgaan hun enige overlevingskans.

Een transplantatie vergt véél van lichaam en geest. Mits een gezonde levensstijl én regelmatig bewegen 
kun je na een geslaagde transplantatie een normaal leven leiden.

In 2008 werd Transplantoux “Transplantatie + Mont Ventoux” opgericht om te sensibiliseren rond het 
thema van orgaandonatie.  De Mont Ventoux is de figuurlijke berg waar we in ons leven allemaal 
('tou(s)x') op kunnen botsen. De donor is niet over zijn berg geraakt, maar geeft zo de getransplanteerde 
net wel een kans. 

Eind 2015 wordt Transplantoux Sportclub vzw opgericht om structuur te geven aan een permanente 
beweegcampagne.

Transplantoux organiseert het hele jaar door sportieve activiteiten op ieders niveau. Wandelen, fietsen, 
triatlon, … , samen regelmatig bewegen houdt lichaam en geest gezond. Tijdens verschillende 
evenementen staan naast beweging en veiligheid, samenzijn en gezelligheid centraal.

Transplantoux biedt een uitdaging om het nieuwe leven op te nemen. Met vallen en opstaan, maar niet 
alleen. Ook voor familie en vrienden biedt Transplantoux een doel.

Transplantoux geeft verbondenheid. Met je donor, met jezelf, met je familie en vrienden.



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 FONDS en 
sportclub VZW
Raad van Bestuur en verschillende comités
Vrijwilligers (getx, medische begeleiders,...)
Lokale afdelingen (De Vlaanders, Limburg
Wandelclub Plus, Triatlon, Mont Ventoux)

ONZE NATUURLIJKE PARTNERS
Sporta
Flanders Classics
Bakala academy

ONZE STRUCTURELE PARTNERS
KU Leuven (Leuvens Universitair fonds)

UZ Leuven, UZ Gent

ONZE SPONSORS
Financiële, logistieke & structurele sponsors 

Bedrijven en particulieren

Onze connecties



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



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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Mortaliteit



“Don’t take 
your organs to heaven.
Heaven knows 
we need them here.”

www.oldg.be



Wat doen we?

Organiseren
Sportieve uitdagingen

voor getransplanteerden
hun entourage 
onze sponsors

Participeren
Deelnemen aan sportieve activiteiten

georganiseerd door onze partners 
Sporta en Flanders Classics en door 

andere organisatoren (fietsen, 
wandelen, triatlon…)

Verbinden
Investeren in de TX community
Duurzame verbindingen bewerkstelligen
Getransplanteerden blijvend aanzetten tot beweging
Getransplanteerden als  voorbeeld voor andere
getransplanteerden en niet getransplanteerden

Onderzoeken 
Wetenschappelijk onderzoek bevorderen
Overheid en partners motiveren
Resultaten bekend maken en delen



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 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



Transplantoux: meer dan één doelgroep 

familie en vrienden

medisch begeleiders

vrijwilligers

sponsors

levende donoren en 
donorfamilies

GETRANSPLANTEERDEN



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



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.



Wat is de meerwaarde van 
Transplantoux voor uw bedrijf?

Het maatschappelijke engagement van uw bedrijf 
werkt inspirerend
creëert verbondenheid 
geeft een positief beeld naar werknemers, 
klanten en partners toe.

Sportieve betrokkenheid brengt werknemers samen en 
stimuleert hen om gezond te blijven door te bewegen.

Transplantoux kan hierin een belangrijke partner zijn.



Wat is het belang van 
Transplantoux voor uw bedrijf?

Corporate social responsibility
Maatschappelijke meerwaarde voor uw bedrijf
Zingeving geeft betekenis aan leven en werk
Bijdrage tot het imago van uw bedrijf
Link met de universiteit en wetenschappelijk onderzoek

Corporate well-being
Gezondheid van uw medewerkers
Fitte medewerkers presteren beter en zijn minder ziek (deelname)
Mensen die aan sport doen, hebben minder last van depressie en burn-out*

*Gerber et al., Patient Educ Couns 2013; Penedo et al., Curr Opin Psychiatry 2005; Steptoe et al., The Lancet, 1996



Onze trotse peters

Stan Van Samang

Zdeněk Štybar



Hoe zien we onze toekomst en groei?
Organisatie Transplantoux sinds 2016

VZW met Raad van Bestuur (vrijwilligers)
2 deeltijdse medewerkers (bezoldigd)
Afdelingen en comités (vrijwilligers)

Toekomstige organisatie
Versterken & consolideren van de werking 
Schaalvergroting van sensibiliserende acties en sportieve events
Uitbreiden (middelen voor) wetenschappelijk onderzoek 
• Tweejaarlijks congres
• Wetenschappelijke internationale board
• Innovatieve sportbeoefeningsconcepten (apps, coach the coach…)

Adviserende rol naar fysieke revalidatie na orgaantransplantatie 
Uitbouwen professionele omkadering
Structurele sponsors met engagement tot en met 2020
• ondersteunt dagelijkse werking
• Sponsorraad met adviserende rol

Jaarlijkse werkingsmiddelen geraamd op € 150 000
2-3 voltijdse medewerkers (coördinator, onderzoeker, administrator)



Transplantoux inspireert andere centra

2015
2017
2019





SPONSORS GEVEN
ONZE ORGANISATIE 

GROEIKANSEN

Onze visie: ‘connected for life’ 
Wij bouwen graag een langetermijnrelatie met onze sponsors en partners uit. We beogen een 
engagement tot en met 2020. 

Wij streven naar een win-winrelatie waarbij wij van onze kant een zinvolle maatschappelijke 

bijdrage leveren aan de bedrijven die ons sponsoren

Transplantoux laten leven in het bedrijf en bij de personeelsleden

Deelname van de sponsor aan diverse events: link met beweging, gezondheid en sport, 

co-organisatie van events

Het delen van betekenisvolle emoties geeft ook betekenis aan je job of bedrijf

Lezingen rond het thema door artsen en specialisten, getuigenissen, voor het bedrijf, de 

medewerkers en klanten

Input voor interne nieuwsbrieven en communicatie naar klanten

Naast structurele sponsoring staan wij ook open voor event sponsoring

TransplantouR, Transplantoux Classic, Spinning Marathon, 

Santiago De Compostella, beklimming Mont Ventoux...

Zowel kleine sponsors als grote sponsors zijn voor ons belangrijk

Respect voor wie ons wil steunen is essentieel 

en daarin zijn alle bijdragen belangrijk.



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 ‘



Structurele sponsor sinds 2015

• Transplantoux als partner voor Corporate Social
Responsability en Corporate well-being

• DELL medewerkers
- nemen actief deel aan Transplantoux 
(sport)activiteiten
- ondersteunen de organisatie van activiteiten

• Aanwezigheid Transplantoux op beurzen met 
klanten DELL 

• Voordrachten Transplantoux voor werknemers DELL
• Verwijzing naar Transplantoux als duurzame partner 

tijdens voordrachten door DELL
• …
Referentie: Pascale_Van_Damme@dell.com (CEO Dell BeLux)

mailto:Pascale_Van_Damme@dell.com


Sponsoring wetenschappelijk onderzoek

Transplantoux zet zich in om het leven ‘in toegevoegde tijd’ van 

getransplanteerden te verbeteren.

Daarin is wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de (positieve) 

effecten van gezond bewegen en sporten op fysieke fitheid en de 

kwaliteit van leven bij getransplanteerden te onderzoeken. 

Bedrijven kunnen ook kiezen om het wetenschappelijk onderzoek te 

ondersteunen door een bepaald onderzoek, een leerstoel op te 

starten etc.

Diverse opties zijn bespreekbaar afhankelijk van de wensen van uw bedrijf.



Afhankelijk van het pakket dat u kiest:

bespreken we wat u in return wil zien

maken we afspraken

maken we een sponsoringovereenkomst

Wat kunnen wij u bieden?



Hebben we u kunnen overtuigen? 
Gaat u met ons op weg naar 2020? 
Of connecteert u “for life”?

Onze organisatie heeft structurele partners nodig om te groeien en 
plannen uit te rollen.

Op basis van ons aanbod zitten we graag samen om een structurele 
samenwerking te bepalen en vast te leggen. 
Een samenwerking waar we beiden beter van worden.

Want alleen samen kunnen we die top bereiken: 
als bedrijf, als organisatie en als mens



Bedankt voor uw interesse en tijd.

Wij kijken uit naar een duurzame samenwerking, ‘for life' !

www.transplantoux.be


