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Eind 2015: Transplantoux: 
van ‘event organisatie’ naar 

‘beweegcampagne’  
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Zwemlooptraining
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Spinning  
Marathon

PCC - Omloop Het 
Nieuwsblad

PCC - Dwars Door 
Vlaanderen

Startdag 
TransplanTouR
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Triatlonproject

PCC - Gent 
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Transplantour -
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PCC -
Brabantse Pijl
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Classic 

Zwintriatlon 
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Santiago de Compostella

Sponsorloop - Moeskroen

Opstart triatlon 2017

Wandelen -
Boom

Transplantoux: activiteiten 2016 

activiteiten georganiseerd door Transplantoux
deelname van Transplantoux aan activiteiten



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

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

13/05/2016 - 15/05/2016 TransplanTouR

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

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

24/09/2016 - 01/10/2016
Santiago de 
Compostella

Spinning -
Limburg

15/11/2016 - 31/12/2016

17/11/2016 - 31/12/2016
Spinning -
Gent

Transplantoux: beweegcampagne 2016 

wekelijks of maandelijks terugkerende sport- en beweegactiviteiten
voorbereidingen op evenementen

dank en proficiat aan de afdelingen/comités



Spinning marathon – Karteria Paal

Derde editie
Jaarlijkse traditie
Opbrengst t.v.v. Transplantoux

Aangepaste sessies voor GTx
Vaste waarde op kalender ! 

Organisatie afdeling Limburg



Transplantour

Tweedaags event ter promotie 
van fysieke activiteit bij 
getransplanteerden
Eerste editie
Nieuwe mensen laten ‘proeven’ 
van Transplantoux
Geslaagd!

Organisatie afdeling ‘de Vlaanders’



Transplantoux Classic

Fiets- & wandeltocht vanuit Kiewit, Hasselt
Derde editie, samen met Flanders Classics
Opbrengst t.v.v. Transplantoux
Vaste waarde: 
‘de meest gezellige tocht van PCC kalender’ 

Organisatie afdeling TP Classic



Santiago de Compostella

‘Pelgrimstocht’ – laatste 100km – naar 
Santiago de Compostella
Geslaagde eerste editie !
~ 30%  deelnemers GTx

Organisatie wandel afdeling



Triathlons

Zwintriatlon
Voorbereidingscampagne van 6 maanden
Ongeveer 35% van deelnemers GTX

Organisatie afdeling TP 3lon



12u Zolder Trefle au coeur, Mouscron



Eerste ‘sponsorraad’

Opstart van adviesorgaan vanuit sponsors
Meer structurele inbreng 
Mee betrekken in ‘2020’-verhaal

Organisatie sponsor comité



De Warmste Week
TP: eerste maal als goed doel erkend
Verkoop kerstster TPX = symboliek
~ € 6000 aan acties van derden

ism comité communicatie



Website en webshop (kledij en sportaccessoires) 

Uitbouw nieuwe website
Meer mogelijkheden om 
doelstellingen te ondersteunen
Aangepast aan noden van een 
groeiende vereniging

ism comité communicatie



Sensibilisering en representatie

ism comité representatie



Organisatie afdeling Mont Ventoux



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 



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!



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



Transplantoux 2020…maar eerst 2018

Diethard Monbaliu, voorzitter Transplantoux



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.



Doelstellingen & waarden

1. Positieve sensibilisering van orgaandonatie en – transplantatie,

2. Motiveren van getransplanteerden om gezond te bewegen en te sporten met als doel hun orgaan in

conditie te houden wat tegelijk een mooi eerbetoon is aan hun donor en zijn/haar familie,

3. Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek om de lange termijn resultaten na orgaantransplantatie

te verbeteren,

4. Het verbinden van getransplanteerden, met hun lotgenoten, met hun omgeving en met hun donor.

Zoals het een ‘goede’ organisatie past, werden er een aantal waarden ontwikkeld

die noodzakelijk zijn om de goede werking van het geheel te verzekeren:

1. Zorgvuldigheid en veiligheid

2. Transparantie op alle niveaus

3. Laagdrempeligheid zodat iedereen op zijn/haar fysiek niveau kan deelnemen

4. Niet-exclusief d.w.z. niemand van de doelgroep wordt uitgesloten, geen beperking tot één enkele

universiteit of tot één bepaalde geografische locatie, deelnam is belangrijker dan winnen!



Sponsor event Transplantoux juni 2016

Wat hadden we u beloofd…en gerealiseerd dankzij uw steun



Sponsor event 2016: 
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)



Sponsor event 2017: 
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 anno 2017
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)



Full time coördinator sinds jan 2017 (1 FTE)
Part time administrator sinds jan 2017 (0,4 FTE)

Professionaliseren werking
- Website (administratieve vereenvoudiging, webshop)
- Nauw overleg met afdelingen en comités
- Coördinatie sportieve activiteiten en medische screening

Consolidatie en uitvergroten van acties
- Beweegcampagne uitrollen en coördineren
- Dagelijkse werking
- Bijkomende acties

Consolidatie en uitbouw professionele 
omkadering



sportcoördinator Transplantoux

• Ontwikkelen van innovatie concept en innovatieve sportbeoefening: 

– ‘coach the coach’ 

– Getransplanteerden worden op hun beurt opgeleid om andere lotgenoten (en 
geïnteresseerden uit hun sociaal netwerk) blijvend aan te zetten tot gezond bewegen 
en leven en hier ook effectief in te begeleiden

• Ontwikkelen tools (e-learning & apps)
• Schakel tussen medische wereld en patiënten (individueel & patiëntenverenigingen)
• Faciliteren van gezond bewegen aan de hand van geïndividualiseerde en 

wetenschappelijke/medische verantwoorde activiteiten
• Individuele opvolging van trainingsprogramma’s van getx atleten
• Aansturen van vrijwilligers (Transplantoux bestaat door en voor vrijwilligers)



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: verdiepen inhoud

In- en outdoor workshops, trainingsweekend (core stability training, fietsonderhoud, 
wandelen met stokken, voeding en hydratatie, fysieke training, hartslagmeter…)



Transplantoux: doorgeven kennis en 
expertise 

Met de steun van de Vlaamse overheid



wetenschappelijke uitdagingen

2018…
Quo Vadis

Transplantoux? 



wetenschappelijk coördinator Transplantoux 

• Faciliteren en uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk naar impact van beweging en 
sporten na orgaantransplantatie

• Uitgangspunt
• Getx bewegen te weinig na hun tx
• Beweging kan hun lange termijn overleven en hun QOF nog sterk verbeteren
• Artsen kennen te weinig over de effecten van beweging, wanneer/hoe voor te 

schrijven

• Wetenschappelijke inhoud
• Enquete bij getx en bij artsen: huidige beweging en advies bevragen
• Van care & cure naar prevent: continuum van 

• postoperatief herstel  fysieke integriteit door kinesist naar 
• dagelijkse bewegen door beweegcoach

• Transplantoux app/platorm: geintegreerd platform ter bevordering ‘healthy life style’ 
en fysieke activiteit. 

• Randomised controlled trial in subpopulatie met verhoogd risico op metabool 
syndroom (bv na levertx)

• Organisatie van een 2 jaarlijks medisch congres over beweging en tx
• Start Leuven nav Transplantoux 10 jaar
• Nadien aan de voet van de Mont Ventoux

• Oprichten van een international scientific board 



Tien jaar Transplantoux in 2018
vier (en denk) met ons mee !



Transplantoux inspireert Europa

…make Europe great again !





Save the date: lente 2018
Wij hopen op een duurzame samenwerking

www.transplantoux.be


