Soroptimist International Club Land van Waas

in samenwerking met:
ROTARY WAASMUNSTER DURMELAND - ROTARY ST-GILLIS-STEKENE CAMASIACUM

SENSIBILISATIEPROJECT ORGAAN- BLOED- & STAMCELDONATIE
voor JONGEREN en LERAREN van het sec.onderwijs 5des
12e reeks infosessies maandag 23 maart 2015
Sinds het schooljaar 2003-2004 organiseert de serviceclub Soroptimist International Club Land van
Waas, in samenwerking met Rotaryclubs Waasmunster-Durmeland en Sint-Gillis-Stekene-Camasiacum,
infosessies voor leerlingen van het vijfde jaar secundair. Dit gebeurt met de medewerking van experten en
getuigen ter zake. Aanpassingen van deze sessies zijn elk jaar nodig door de veranderingen in de maatschappij
en de wetenschappelijke vooruitgang. Daarom houden wij ook alle jaren contact met scholen en staan open voor
hun vragen en suggesties.
Meer interactie en kortere fragmenten om het geheel boeiend te houden, blijven onze streefdoelen. We passen
elk jaar onze tijdsindeling aan om gepaste bijdragen als meerwaarde te kunnen aanbieden, zoals de
aanwezigheid van een transplant coördinator en getuigenissen van getransplanteerden en van familie van
donoren.
Reeds jaren bezorgen wij een didactisch informatiedossier aan leraren die het wensen.
Maar om het maximum uit deze infosessie te halen, lijkt het zinvol voorafgaand enig voorbereidend, opzoek- of
filosofeerwerk door de leerlingen te laten gebeuren. Gerichte vragen, met de nieuwsgierigheid die een student
eigen is, kunnen voorbereid worden.
Elke klas kan, na een grondige discussie in klasverband, 2 vragen vanuit het auditorium stellen !
Het onderwerp “orgaandonatie” is niet enkel wetenschappelijk maar ook breed maatschappelijk te
benaderen en leidt tot de nodige ethische vragen.
Dagprogramma :
TSO en BSO

Voormiddag : 10u30-12u00 TSO/BSO – klassen 5es.

ASO
Namiddag : 13u30-15u45 ASO - klassen 5es.
-

Inleiding
Orgaandonatie: geschiedenis en huidige praktijk
Stamcellen: wat is er mogelijk
Hersendood
Non-Heart-Beating donoren
Transplantcoördinatie UZ Gent
Getuigenis(sen) van familie van donoren
Getuigenissen van een nieuw leven door orgaan- en/of stamceldonor
Paneldiscussie

Inschrijvingen door het secundair onderwijs gebeuren uitsluitend naar de organisatoren.
Soroptimist International Club Land van Waas : Marlise Binder, commissievoorzitter : marlisebinder@gmail.com
Secretariaat : Brigitte Slegten : brigitte-slegten@telenet.be
Rotary Club Waasmunster-Durmeland :
Dr. Hendrik Delport
Rotary Club St-Gillis-Waas-Stekene-Camasiacum : Dr. Chris Jadoul

