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Voorwoord
Een half jaar geleden zijn wij begonnen met ons profielwerkstuk over orgaandonatie. Onze
interesses liggen bij maatschappelijke problemen en een actueel onderwerp als
orgaandonatie sluit hier goed bij aan. Voor ons eindresultaat willen wij een aantal mensen
bedanken. Allereerst willen wij onze begeleidster, mevrouw Borst, bedanken voor de
betrokkenheid bij het project en de goede feedback. Daarnaast willen wij ook Bram Klapwijk
bedanken. Hij heeft ons goede tips gegeven voor het zoeken van goede bronnen en voor het
zoeken van een geschikt persoon die we konden interviewen. Ook willen wij alle
geïnterviewden bedanken: O. van Dam, E. Kompanje en S. Dirix. Als laatste willen wij
iedereen bedanken die ons opbouwende kritiek heeft gegeven.
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1. Inleiding
Als onderwerp voor ons profielwerkstuk hebben wij gekozen voor het onderwerp
orgaandonatie, omdat het een interessant en actueel onderwerp is.
We hebben het nieuws rondom het wetsvoorstel van de D66 gevolgd. In dit voorstel staat dat
Nederland van systeem moet veranderen waarbij iedereen automatisch orgaandonor is,
tenzij de persoon heeft aangegeven geen donor te willen zijn. Dit voorstel is op het nippertje
door de Tweede Kamer gekomen in 2016.
Op 13 februari 2018 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. Ook hier is het
wetsvoorstel op het nippertje aangenomen. Deze nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)
zal worden ingevoerd in de zomer van 2020. Tot die tijd is het huidige donorsysteem van
toepassing. Deze verandering in het donorsysteem hebben wij niet gebruikt in ons
onderzoek, omdat het wetsvoorstel toen nog niet is behandeld in de Eerste Kamer.
Wij vroegen ons af waarom er in Nederland zo weinig veranderingen worden doorgevoerd in
het beleid, ondanks dat er gesproken wordt over een relatief laag aantal orgaandonoren.

Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om te onderzoeken welke aanpassingen in het
Nederlandse donorbeleid zouden kunnen leiden tot een hoger percentage orgaandonoren.
Dit willen wij onderzoeken door het huidige Nederlandse donorbeleid te vergelijken met het
donorbeleid van Spanje en België waar het aantal orgaandonoren relatief hoog is.
Zo hopen wij erachter te komen wat het verschil in donorbeleid is tussen deze landen en of
dit invloed heeft op het verschil in percentage orgaandonoren.

Hoofdvraag en hoofdstukken
De hoofdvraag is: Welke aanpassingen in het Nederlandse donorbeleid zouden kunnen
leiden tot een hoger percentage orgaandonoren in vergelijking met landen in Europa waar dit
percentage hoog is?
Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende hoofdstukken:
1. Wat is het huidige beleid van de Nederlandse overheid voor orgaandonaties?
2. Welke factoren hebben geleid tot het huidige aantal orgaandonoren in Nederland?
3. Hoe is het donorbeleid in twee Europese landen met een hoog percentage
orgaandonoren?
4. Welke factoren hebben voor het hoge percentage orgaandonoren in die twee landen
gezorgd?
5. Wat is het verschil in donorbeleid tussen Nederland en de twee Europese landen met
een hoog percentage orgaandonoren?

6. Welke elementen uit het donorbeleid van de genoemde Europese landen zouden in
Nederland kunnen leiden tot een hoger percentage orgaandonoren als ze in
Nederland zouden worden ingevoerd?

Door eerst het beleid van Nederland te beschrijven en vervolgens de factoren die hebben
geleid tot het aantal orgaandonoren hopen wij een goed beeld te krijgen van het beleid in
Nederland. Dit onderzoeken wij vervolgens op dezelfde manier bij Spanje en België zodat wij
een goed beeld hebben van deze landen en dit goed kunnen vergelijken met Nederland in
het volgende hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk kunnen wij dan ingaan op de elementen uit
het beleid van de Europese landen die kunnen zorgen voor een hoger aantal orgaandonoren
in Nederland.

Onderzoek
Wij willen grotendeels de informatie voor deze hoofdstukken vinden door onderzoeken te
gebruiken van internet en uit boeken. Daarnaast zijn wij van plan om deskundigen op het
gebied van orgaandonatie te interviewen. Wij zouden graag in contact willen komen met een
deskundige op het gebied van het Nederlandse donorbeleid en wij hopen ook iemand te
vinden die ons meer kan vertellen over het donorbeleid van Spanje en België. Het onderzoek
wordt niet ondersteund door middel van een enquête, omdat we door een enquête een
beperkt aantal mensen vragen stellen. Dit geeft geen beeld weer van alle Nederlanders,
maar van een klein deel van Nederland waardoor wij geen conclusies kunnen trekken.

Hypothese
Wij verwachten dat we door dit onderzoek meer inzicht krijgen in het donorbeleid van
Nederland, Spanje en België en in de factoren die hebben geleid tot het huidige aantal
orgaandonoren in deze landen. Wanneer we het inzicht hierin hebben, denken wij dat we

redelijk goed kunnen bepalen welke elementen uit het beleid van Spanje en België voordelig
zullen zijn voor het Nederlandse beleid. Door een beeld te krijgen van het donorbeleid van
Nederland en het donorbeleid van Spanje en België, denken wij dat we goed kunnen inzien
welke elementen uit het donorbeleid van Spanje en België heeft gezorgd voor het hoge
aantal orgaandonoren in die twee landen.
Daarna kunnen wij kijken in hoeverre dit toepasbaar is in Nederland. Dat uit dit onderzoek
eventueel kan uitkomen dat een aantal elementen voor een hoger aantal orgaandonoren kan
zorgen in Nederland, wil niet zeggen dat het in de praktijk ook zo is. In ons onderzoek zullen
wij namelijk niet kijken naar de cultuurverschillen die waarschijnlijk een grote invloed zullen
hebben op de toepasbaarheid van deze elementen. Dit zou eventueel verder kunnen worden
uitgewerkt in een verder onderzoek.

2. Wat is het huidige beleid van de Nederlandse overheid voor orgaandonaties?
In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse beleid besproken. Nederland heeft verschillende
wetten die samen het Nederlandse beleid vormen. Zo heeft Nederland de Wet op de
Orgaandonatie waarvan het Donorregister een groot onderdeel is. Daarnaast heeft
Nederland de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. Deze wet zorgt ervoor dat de
organen die zijn afgestaan voor medische onderzoeken veilig bewaard worden, zodat de
kwaliteit van deze organen goed blijft. Als laatste is er nog het Eisenbesluit
lichaamsmateriaal. Deze wet zorgt voor de veiligheid en de kwaliteit van de organen bij het
afstaan van organen aan andere mensen. Ook zorgt deze wet voor het beschermen van
gegevens over de donor en de ontvanger (Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), z.d.).
De Wet op Orgaandonatie zal uitgebreider besproken worden, omdat deze wet meer met het
beleid over orgaandonatie zelf te maken heeft en de andere wetten meer gericht zijn op de
veiligheid omtrent het doneren van organen. In de WOD zijn ook regels opgesteld die
samenkomen met de andere wetten.
2.1 De Wet op de Orgaandonatie
In Nederland is op 24 mei 1996 de Wet op de orgaandonatie (WOD) aangenomen, maar
deze wet werd pas in 1998 daadwerkelijk gebruikt. Naast de WOD heeft Nederland ook het
Besluit Donorregister (1998). De bedoeling van de WOD en het Besluit Donorregister is het
eerlijk verdelen van alle organen en weefsels die beschikbaar zijn gesteld voor
orgaandonatie. Ook is het belangrijk dat alle betrokkenen bij het doneren van organen
zekerheid van hun rechten hebben. Dit doet de WOD door duidelijkheden te brengen in het
hele proces, bijvoorbeeld door wat de nabestaanden kunnen verwachten en waar de
organen naartoe gaan wanneer de artsen ze eruit hebben gehaald. Ook worden er
maatregelen genomen bij eventuele handel in organen. Hiervoor staan namelijk straffen op
die in de WOD staan beschreven (Meloen, 2000, p.11-13).

2.2 Het Besluit Donorregistratie
Met het Besluit Donorregistratie (1998) wordt de registratie van de donoren geregeld in
Nederland. Alle Nederlanders van achttien jaar of ouder ontvangen een registratieformulier
waarin zij hun keuze kunnen opgeven. Wanneer de keuze heeft opgestuurd, ontvangen de
persoon een bevestiging van het Donorregister met de gemaakte keuze zodat diegene de
keuze kan controleren.

De keuze kan alleen door de verantwoordelijke voor deze registratie, de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden geraadpleegd en door instellingen en personen
(zoals artsen) die door de minister zijn aangewezen. De registratie kan altijd aangepast
worden (Meloen, 2000, p.11-13).

2.3 Huidig systeem
In Nederland wordt het donorregistratiesysteem gehandhaafd. Dit is een onderdeel van de
WOD en wordt ook wel het ´nee-tenzij-systeem´, ´opt-in systeem´ of het
´toestemmingssysteem´ genoemd. Wanneer iemand op sterven ligt, kijkt een arts in het
Donorregister welke keuze is aangegeven door de patiënt.

Als iemand zich heeft opgegeven als potentiële postmortale donor, is hij bereid om zijn
organen na zijn overlijden ter beschikking te stellen voor orgaandonatie of voor de
geneeskunde. De artsen bekijken de registratie en als de patiënt zich heeft geregistreerd als
orgaandonor vragen zij de nabestaanden om instemming. Dit is iets anders dan
toestemming, want de patiënt heeft al toestemming gegeven. De artsen halen echter geen
organen uit de patiënt wanneer de nabestaanden geen instemming geven. Dit doen zij uit
respect voor de nabestaanden (Meloen, 2000, p.11). Ook voorkomen zij hiermee emotionele
reacties van de nabestaanden, wanneer zij toch de organen uit de patiënt halen. De
nabestaanden kunnen hierdoor psychische schade oplopen of het rouwproces kan verstoord
worden. Daarnaast kunnen de nabestaanden ook naar de media stappen, waardoor niet
alleen het ziekenhuis negatieve publiciteit krijgt, maar ook het hele orgaandonatiesysteem
(van Dijk, 2014).
Er kan ook gekozen worden om de keuze voor orgaandonatie over te laten aan de
nabestaanden of aan een vooraf beschreven persoon. De artsen zijn dan verplicht om aan
de nabestaanden toestemming te vragen en zich aan deze keuze te houden.
Als laatste kan de patiënt zich hebben laten registreren als ‘niet-orgaandonor’. De artsen
hoeven de nabestaanden dan niet om instemming of toestemming te vragen, want de patiënt
heeft expliciet nee gezegd en de artsen moeten deze keuze respecteren (Meloen, 2000,
p.11).
Als een patiënt geen keuze heeft gemaakt, moeten de nabestaanden kiezen of de organen
van de patiënt beschikbaar worden gesteld voor orgaandonatie. In eerste instantie mag de
echtgenoot of partner deze keuze maken. Wanneer deze niet bereikbaar is, kan deze
worden vervangen door een volwassen bloedverwant zoals een broer, zus, vader of moeder.
Indien zij niet aanwezig zijn mag de aangetrouwde familie de keuze maken zoals een

zwager, schoonzus, oom of tante.
Voor overleden minderjarigen kunnen de ouders of kan de voogd de keuze maken.
Wanneer er verschil van mening is over de eventuele donatie, mag de arts niet de organen
van de patiënt voor orgaantransplantatie beschikbaar stellen (Meloen, 2000, p.11).

Het is ook mogelijk om organen of bloed te doneren wanneer je nog leeft. Hierbij gelden wel
enkele voorwaarden. De patiënt moet allereerst bij zijn volle verstand zijn. Daarnaast moet
hij de gevolgen van de donatie goed beseffen en er mogen geen nadelige gevolgen voor de
donor achterblijven. Als laatste mogen de vergoedingen voor de donatie niet hoger zijn dan
de kosten (Meloen, 2000, p.11).

2.4 Huidige procedure
Als de patiënt uiteindelijk orgaandonor is, moet de arts eerst kijken of de patiënt medisch
gezien geschikt is voor orgaandonatie; dit wordt ook wel de medische contra-indicatie
genoemd. Als de patiënt medisch gezien geschikt is, moet er gekeken worden of er een
match is met iemand die op de wachtlijst voor organen staat. Dit wordt gedaan door
Eurotransplant. Deze organisatie kijkt ook naar een eventuele match in andere landen die
ook bij Eurotransplant horen. Als de patiënt niet is overleden door een natuurlijke dood, maar
door bijvoorbeeld een ongeluk of zelfmoord, moet de arts eerst toestemming vragen aan de
officier van justitie (Meloen, 2000, p.11).
2.5 Transplantatiecoördinatoren
In Nederland zijn er transplantatiecoördinatoren aan het werk. Zij zorgen dat de
donoroperatie goed kan verlopen. Wanneer de arts een potentiële donor op zijn afdeling
heeft, belt hij een transplantatiecoördinator. Deze komt naar het ziekenhuis toe en maakt een
overzicht van de medische geschiedenis van de patiënt en hoe de patiënt er medisch gezien
nu voorstaat. Wanneer de patiënt geschikt is voor het doneren van organen, overlegt de
coördinator met de arts welke organen geschikt zijn voor de transplantatie. Vervolgens meldt
hij de organen aan bij Eurotransplant. Deze zoekt een match met een of meerdere patiënten
op de wachtlijst. Vervolgens regelt de coördinator de operatie voor het uitnemen van de
organen en zorgt hij ervoor dat de uitgenomen organen bij de ontvanger komen (Vis, 2015).
Er wordt ook gezorgd voor etnische variatie tussen de transplantatiecoördinatoren, zodat de
nabestaanden, voor zover dat mogelijk is, te maken krijgen met iemand van dezelfde
etniciteit (Friele, Blok, Gevers, Coppen & Smit, 2006, p.47).

2.6 Zelfstandige Uitname Team
In Nederland zijn er ook vijf Zelfstandige Uitname Teams (ZUT). Zij regelen alles bij de
donoroperatie. Hierdoor verlopen processen veel sneller en beter doordat zij veel kennis
hebben over orgaandonatie. De transplantatiecoördinator belt hen op. Ze hebben dan alleen
een operatiekamer nodig, verder nemen ze alles zelf mee in een speciale bus, waardoor de
voorbereidingen voor de operatie weinig tijd kosten (Van der Hoeven, 2013).

2.7 Donatie in ziekenhuizen
In Nederland mogen alleen academische ziekenhuizen organen transplanteren. Op dit
moment zijn dat de ziekenhuizen Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht,
Leiden en twee ziekenhuizen in Amsterdam. Elk academisch ziekenhuis kan de
transplantatie van een nier doen, maar of een ziekenhuis ook andere organen mag
transplanteren bepaalt de overheid. Het transplanteren van weefsel mag wel in alle
ziekenhuizen in Nederland (NTS, z.d.).

2.8 Leeftijd
Niet iedereen mag zich registreren in het Donorregister (NTS, z.d.). Hieronder wordt per
leeftijdsgroep beschreven wat zij mogen doen en wat de invloed van de ouders of voogd is
op dat moment.

2.8.1 Kinderen onder de twaalf jaar
Alle kinderen onder de twaalf jaar mogen zich niet laten registreren in het Donorregister. In
dit geval wordt er toestemming gevraagd aan de ouders of de voogd (NTS, z.d.).

2.8.2 Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar
Kinderen tussen de twaalf en de zestien jaar mogen zich wel registreren als orgaandonor.
Alleen wanneer het kind komt te overlijden, mogen de ouders of de voogd van het kind
bezwaar maken en dit moet gerespecteerd worden door de artsen (NTS, z.d.).
2.8.3 Kinderen tussen de zestien en de achttien jaar
Wanneer het kind zestien jaar is, mogen de ouders en de voogd geen bezwaar meer maken.
De arts vraagt echter nog wel om instemming van de ouders of de voogd (NTS, z.d.).

2.8.4 Volwassenen boven de achttien jaar
Wanneer iemand achttien jaar wordt ontvang diegene een donorformulier. De overheid wil

hiermee zorgen dat meer mensen zich laten registreren. Nu geldt de procedure die eerder
genoemd is in hoofdstuk 2.4 (NTS, z.d.).
2.9 Eurotransplant
Nadat er is gekeken of de organen geschikt zijn voor transplantatie, door het stellen van
vragen over de patiënt en door een bloedonderzoek, wordt de Eurotransplant geïnformeerd
(NTS, z.d.). De landen die aangesloten zijn bij Eurotransplant zijn: België, Duitsland, Kroatië,
Hongarije, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slovenië. De stichting zorgt voor de
samenwerking tussen de landen op het gebied van orgaandonatie. Daardoor is de kans op
een goede match groter dan wanneer een land alleen zijn eigen inwoners meerekent. Ook
kunnen medici en wetenschappers binnen Eurotransplant hun ervaringen en kennis delen
(Eurotransplant, z.d.).

2.10 Masterplan orgaandonatie
In 2006 gingen de overheid, artsen, de NTS, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen,
zorgverzekeraars en weefselbanken samenwerken en werd de Coördinatiegroep
Orgaandonatie (CGOD) opgericht. Zij lieten in 2008 het Masterplan orgaandonatie van start
gaan. De punten waar veel aandacht aan werd geschonken zijn:
●

Voorlichting over orgaandonatie;

●

Kwaliteitsverbeteringen in ziekenhuizen;

●

Invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR-systeem). (Deze is
uiteindelijk niet doorgevoerd);

●

Voorlichting en maatregelen voor donatie bij leven

(CGOD, 2008, p.10-11).

Echter het project heeft niet het vooropgestelde doel behaald. Het doel was om 25 procent
meer orgaantransplantaties uit te voeren in 2013 ten opzichte van 2005 tot 2007. Wanneer
dit zou lukken zouden er 800 orgaantransplantaties plaatsvinden in 2013, omdat er
gemiddeld 635 orgaantransplantaties waren uitgevoerd in de periode 2005 tot 2007. Het
resultaat was lager dan 800 orgaantransplantaties. Uiteindelijk zijn er 706 transplantaties
plaatsgevonden, een stijging van elf procent (Schippers, 2014, p.1).

2.11 Wetsvoorstel
Er is een wetsvoorstel neergelegd bij de Tweede Kamer over een Automatisch Donor
Registratiesysteem (ADR-systeem). De Tweede Kamer heeft met dit wetsvoorstel ingestemd
en het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Deze zal in februari 2018 behandeld worden

(NTS, z.d.). Bij het maken van deze wet is vooral gekeken naar het Belgische beleid. Van dit
beleid is dan ook veel te zien in het wetsvoorstel zegt geïnterviewde E. Kompanje. Hij heeft
veel onderzoeken gedaan rondom orgaandonatie (Zie bijlage A). Het ADR-systeem houdt
onder andere in dat wanneer iemand geen keuze heeft geregistreerd in het Donorregister, hij
automatisch geregistreerd staat als donor (Kompanje, 2017). De registratie kan altijd
aangepast worden. Wanneer iemand achttien is geworden krijgt hij een brief waarop de
keuze gemaakt kan worden. Wanneer deze brief wordt genegeerd, volgt er een tweede brief
met dezelfde keuzes. Als er op deze brief, na een bepaalde tijd, geen antwoord is gegeven,
zal je automatisch geregistreerd staan als donor volgens dit wetsvoorstel. Met deze wet zal
het aantal orgaandonoren hopelijk toenemen (Driessen, 2016). Dat deze wet in Nederland
wordt toegepast is nog niet zeker.

2.12 Conclusie
In Nederland wordt de WOD gebruikt om alles rondom de orgaandonatie te regelen. Hier
staat alles in wat te maken heeft met de keuzes in het donorregister en wat de artsen
hierbij moeten doen. In Nederland worden alle keuzes opgenomen in het Donorregister die
door kinderen vanaf twaalf jaar ingevuld kan worden. Ook zijn er in Nederland
transplantatiecoördinatoren die alles regelen rondom de orgaandonatie en die ook de SUT in
werking roept. Nederland heeft zich ook aangesloten bij Eurotransplant, waardoor er meer
matches gevonden kunnen worden. Er is een wetsvoorstel gedaan door de D66 waarin is
voorgesteld om over te gaan naar een opt-out systeem. Dit wetsvoorstel ligt nu nog bij de
Eerste Kamer en zal in februari worden behandeld.

3. Welke factoren hebben geleid tot het huidige aantal orgaandonoren in
Nederland?
In dit hoofdstuk wordt allereerst het aantal orgaandonoren in Nederland besproken. Daarna
worden de factoren die hebben geleid tot het aantal orgaandonoren besproken. Deze
factoren kunnen komen door het Nederlandse beleid, ethische of religieuze opvattingen.

3.1 Het aantal orgaandonoren
In figuur 1 is te zien dat 2.905.104 personen, dat is 47,4%, van de 6.123.413 Nederlanders,
die toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie. Deze 47,4% is inclusief de mensen
die uiteindelijk geen organen kunnen donoren of waarbij geen match is gevonden met
iemand die in de wachtlijst staat voor een orgaan. Dus het uiteindelijke aantal
orgaandonoren ligt lager dan het aantal dat geregistreerd staat als orgaandonor. Het totaal
van 6.123.413 zijn de Nederlanders waarvan de keuze in het Donorregister bekend is, dus
niet van de mensen die geen keuze hebben gegeven. Daarnaast is er nog 12,5%, dat zijn
764.152 personen, die toestemming heeft gegeven voor het doneren van organen, maar die
alleen bepaalde organen willen doneren. Ook is er 10%, dat zijn 613.470 personen, die de
nabestaanden wil laten beslissen. Het aantal bezwaren op orgaandonatie voor
wetenschappelijk onderzoek is 32.548 personen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, 2017). Vaak kiezen de nabestaanden om geen organen te laten doneren, omdat het
op dat moment een lastige keuze is en het makkelijker is om het niet te laten doen. Hierdoor
is de kans dat er organen worden gedoneerd klein, wanneer de patiënt de nabestaanden laat
kiezen zegt geïnterviewde O. van Dam die van de D66 in Zwolle is (Zie bijlage B).

Aantal
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Toestemming

2.905.104

47,4%

Toestemming met donatie

764.152

12,5%

Geen toestemming

1.739.414

28,4%

Nabestaanden beslissen

613.470

10,0%

Aangewezen persoon beslist

101.272

1,7%

Totaal

6.123.413

100%

beperkingen

Figuur 1. Registraties per 31 oktober 2017, https://www.donorregister.nl/cijfers

3.2 Factoren die hebben geleid tot het aantal orgaandonoren
Er zijn verschillende factoren waardoor mensen ervoor kiezen geen donor te zijn. Dit kan
komen door het Nederlandse beleid, ethische dilemma’s en religieuze opvattingen.
Hieronder zal dit verder uitgewerkt worden.

3.2.1 Nederlandse Beleid
Het huidige Nederlandse beleid regelt dat wanneer iemand zich niet registreert, diegene
geen orgaandonor is. Dus om orgaandonor te zijn moet je actief zijn en je registreren.
Geïnterviewde van Dam zegt hierover: ‘’Mensen houden er niet van om over orgaandonatie
na de dood na te denken. Mensen stellen het vaak uit of schuiven het weg. Het is nooit
actueel voor mensen behalve wanneer ze zelf een orgaan nodig hebben of iemand in hun
omgeving. Dan gaan de mensen er wel over nadenken.’’ Ook is het moeilijk voor mensen om
over de dood na te denken, want dat is nog ver en dat is moeilijk. Dus mensen stellen het
registreren in het Donorregister vaak uit, waardoor de artsen niet weten wat de keuze is als
iemand plotseling overlijdt. De nabestaanden kiezen er dan ook sneller voor om geen
organen te laten donoren (Zie bijlage B).
In Nederland zijn er weinig oudere orgaandonoren. Oudere orgaandonoren zijn ongeveer
zestig jaar en ouder. Ook mensen die een ziekte hebben en een heftige behandeling hebben
gehad, kunnen vaak in Nederland geen orgaandonor zijn. Geïnterviewde Kompanje zegt
onder andere dat dit zorgt voor een lager aantal orgaandonoren (Zie bijlage A).

Ook zegt Erwin Kompanje over het relatief lage aantal orgaandonoren in Nederland dat dit
komt doordat Nederland een goede geneeskunde heeft. In Nederland is de geneeskunde ver
gevorderd waardoor er weinig mensen in het midden van hun leven overlijden aan een ziekte
of aan een ongeluk. Daarnaast zijn het aantal verkeersongevallen in Nederland laag en
roken er minder mensen in Nederland dan bijvoorbeeld in Spanje. Dit alles heeft tot gevolg
dat er vooral oudere mensen (boven de 60 jaar) orgaandonor zijn, waardoor de organen
vaak niet geschikt zijn voor orgaandonatie of er mogen alleen bepaalde organen niet
gedoneerd worden (Zie bijlage A).

3.2.2 Ethische dilemma’s
Een reden voor mensen om geen organen te doneren is dat ze bang zijn dat ze het
overlijden onnodig moeilijk maken voor hun nabestaanden. Echter de nabestaanden krijgen
de tijd om afscheid te nemen voor en na de donoroperatie.
Ook hoeft het definitieve afscheid (begrafenis, crematie etc.) niet te worden uitgesteld, omdat
de patiënt maar een halve of een hele dag extra in het ziekenhuis blijft.
Wanneer de patiënt uit de operatie komt, zullen de nabestaanden (bijna) niets van de
operatie zien, zodat het niet traumatisch voor hen kan zijn (Donatiewijzer, z.d.).
Verder zijn er factoren die zorgen dat mensen gaan twijfelen of ze wel geschikt zijn als
donor. Voorbeelden hiervan zijn een ernstige ziekte waar ze mee te maken hebben gehad,
en twijfels over de geschiktheid van hun leeftijd. Deze onzekerheden leiden er vaak toe dat
mensen zich niet registreren of dat mensen zich registreren als geen donor (Donatiewijzer,
z.d.).

Veel mensen zijn bang dat artsen niet meer hun uiterste best voor hen zullen doen als
bekend is dat ze donor zijn. De artsen zullen er echter alles aan doen om de patiënt te
redden en ze zullen pas beginnen met de orgaantransplantatie wanneer de patiënt overleden
is. De patiënt kan hersendood en hartdood zijn (NTS, z.d.). Deze begrippen zullen worden
toegelicht.

3.2.2.1 Hersendood
Onder hersendood wordt verstaan: “Het volledig en onherstelbaar verlies van de hersenen,
inclusief de hersenstam en het verlengde merg. Vaststelling van de hersendood vindt slechts
plaats in het geval van een dodelijk hersenletsel waarvan de oorzaak bekend is en dat niet
behandelbaar is (Lodewick, p.29). Wanneer iemand hersendood is verklaard, is hij wettelijk
gezien overleden. Voordat iemand hersendood wordt verklaard, moeten de artsen zeker zijn
dat de patiënt hersendood is (NTS, z.d.).
Er zijn ook professionals op het gebied van zorg die vinden dat wanneer iemand hersendood
is, hij eigenlijk niet is overleden. Dit wordt in het boek ´Wat je over orgaandonatie zou
moeten weten´ van Ger Lodewick verteld. Er zijn verschillende voorbeelden van personen
die hersendood zijn verklaard, maar uiteindelijk nog bleken te leven. Een voorbeeld hiervan
is Jan Kerkhoffs. Hij werd in 1992 aan een hersentumor geopereerd. Na de operatie raakt hij
in coma als gevolg van verschillende complicaties die tijdens de operatie zijn opgetreden en
wordt hij ´klinisch dood´ verklaard. Uiteindelijk wordt hij hersendood verklaard en wordt de
vraag aan zijn nabestaanden gesteld of hij zijn organen wil afstaan voor donatie. Zijn
nabestaanden weigeren dit. Ondertussen kreeg Jan Kerkhoffs dit allemaal mee en voelde

alle aanrakingen, maar hij kon er niet op reageren. Uiteindelijk is Jan uit zijn coma ontwaakt
en heeft zijn verhaal kunnen vertellen (Lodewick, p.33). Dit soort gebeurtenissen wil niet
zeggen dat de artsen niet hun best doen om de potentiële orgaandonor in leven te houden,
maar het neemt niet weg dat artsen geen fouten maken. De artsen zijn verplicht om de
volledige procedure te volgen en zullen pas op orgaandonatie overgaan wanneer volgens de
procedure de patiënt overleden is (NTS, z.d.).

3.2.2.2 Hartdood
Iemand is hartdood, wanneer het hart minimaal vijf minuten niet meer klopt. Op dit moment
stroomt er in tegenstelling tot hersendood geen bloed meer door het lichaam, waardoor de
eventuele transplantatie van organen zo snel mogelijk moet gebeuren, omdat de organen
anders niet meer geschikt zijn voor donatie (NTS, z.d.).

3.3 Religieuze factoren
Voor de meeste mensen heeft hun geloof hen overtuigd om wel of geen orgaandonor te zijn.
Hieronder zijn een aantal religies beschreven en de regels die gelden voor het doneren van
organen.

3.3.1 Rooms-katholieke kerk
De Rooms-katholieke kerk vindt dat de mensen zelf mogen kiezen of ze orgaandonor willen
zijn. De kerk ziet het wel als een goede daad wanneer je orgaandonor bent. Je bent bij de
keuze volledig gericht op je naasten, zonder enig eigenbelang. De keuze mag alleen geen
plicht worden voor de mensen (NTS, z.d.).
3.3.2 Protestantse kerk
In deze kerk ligt de keuze ook alleen bij de persoon, maar er zijn wel twee verschillende
meningen binnen de kerk. Sommigen zijn van mening dat het lichaam intact moet blijven na
de dood voor de terugkomst van Christus. Anderen zijn van mening dat het ter beschikking
stellen van organen en weefsels vooral een daad uit naastenliefde is (NTS, z.d.).
3.3.3 De islam
Binnen de islam worden ze over het algemeen steeds positiever over orgaandonatie, omdat
het een daad uit naastenliefde is. Binnen de islam is er het zogenaamde begrip ´maslaha´
waarbij alle daden goedgekeurd worden wanneer ze iets toevoegen aan de maatschappij.
Het doneren van organen voegt iets toe aan de maatschappij, namelijk het minder lang
maken van de wachtlijsten waardoor er meer levens gered kunnen worden. Anderen wijzen

orgaandonatie af, omdat zij van mening zijn dat het lichaam na de dood van God is en dat de
mensen er dus vanaf moeten blijven (De Maakbare Mens, z.d.).

3.3.4 Jodendom
Er zijn twee stromingen binnen het joodse geloof. Namelijk de orthodoxe en de liberale
stroming. De orthodoxen vinden dat de mensen het lichaam niet mogen aanpassen, omdat
God de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld. De liberale stroming vindt daarentegen
dat het geven van organen om iemands leven te redden, belangrijker is dan het intact
houden van het lichaam (De Maakbare Mens, z.d.).

3.4 Conclusie
In Nederland zijn er meerdere factoren voor het relatief lage aantal orgaandonoren. Deze
factoren zitten in het beleid: men hoeft niet over orgaandonatie na te denken, want ze zijn
geen orgaandonoren wanneer men zich niet registreert. Maar ook door de goede
geneeskunde in Nederland. Ook weten mensen niet genoeg over orgaandonatie of men is
wantrouwend over de procedure rond de orgaandonatie. Daarnaast zijn er nog religieuze
factoren.

4. Hoe is het donorbeleid in twee Europese landen met een hoog percentage
orgaandonoren?
De twee Europese landen waarvan wij het donorbeleid gaan onderzoeken zijn Spanje en
België. Wij gaan het donorbeleid van deze twee landen onderzoeken, omdat Spanje
bovenaan staat als het gaat om het percentage orgaandonoren en België ook een hoog
percentage orgaandonoren heeft. Wij gaan niet het donorbeleid van Kroatië, die ook
bovenaan staat, onderzoeken omdat er weinig bruikbare bronnen zijn die wij hiervoor kunnen
gebruiken.

In 2015 telde Spanje 40.2 orgaandonoren per miljoen inwoners (Ploeg, Berger, Abdo &
Reinders, 2017, p. 12). In 2016 is dit getal uitgegroeid tot 43.4 orgaandonoren per miljoen
inwoners (Govan, 2017). België heeft, net als Spanje, een hoog percentage orgaandonoren.
In 2015 telde België 31.6 orgaandonoren per miljoen inwoners (Ploeg et al., 2017, p. 13).
Deze aantallen zijn gebaseerd op het aantal postmortale orgaandonoren. Dat zijn

orgaandonaties nadat de donor is overleden.

Figuur 2. Postmortale orgaandonoren per miljoen inwoners (2015).
https://www.nvn.nl/files/nvn_nl/Rapport%20Het%20orgaandonorregistratiesysteem%20in%20Europese
%20landen.pdf

Wanneer er in figuur 2 gekeken wordt naar Spanje en België, valt als eerste op dat beide
landen het opt-out systeem handhaven. Dat wil zeggen dat mensen in landen met dit
systeem automatisch donor zijn tenzij ze aangeven dit niet te willen zijn (Driessen, 2016). Als
er gekeken wordt naar alle landen in figuur 2, valt op dat landen met het opt-out systeem
over het algemeen beter scoren in het aantal orgaandonoren per miljoen inwoners dan
landen met het opt-in systeem. Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek van Shepherd,
O’Carroll & Ferguson (Shepherd et al., 2014).

4.1 Spanje
Spanje staat bovenaan als het gaat om het percentage orgaandonoren van de landen in
Europa. In 2016 lag het aantal orgaandonoren op 43,4 donoren per miljoen inwoners
(Govan, 2017). Hieronder wordt beschreven hoe het Spaanse donorbeleid is vormgegeven.

4.1.1 Transplantatiewet
In Spanje is in 1979 een transplantatiewet aangenomen waarbij het opt-out systeem werd
geïntroduceerd (BMJ, 2010, p. 1). In Spanje gaat de voorkeur ernaar uit dat alle organen van
de patiënt worden getransplanteerd. Mensen kunnen dus niet aangeven welke organen ze
willen doneren. Wel kan iemand bij familieleden aangeven welke organen die persoon niet
wil doneren, waarna die familieleden dat na de dood van de persoon kunnen doorgeven aan
de arts (ONT, z.d.).

4.1.2 Organización Nacional de Trasplantes
In 1989 werd de Organización Nacional de Trasplantes (Nationale Transplantatie Stichting)
opgericht binnen het Spaanse ministerie van Volksgezondheid (Miranda, 1999). Hierdoor
kwam er een systematische aanpak van de donatieprocedure. Een gevolg hiervan is dat elk
ziekenhuis in Spanje een transplantatiecoördinator kreeg. Dit is iemand die ervoor zorgt dat
de donatieprocedure goed verloopt. Daarnaast worden de kosten van transplantaties in
ziekenhuizen vergoed (Bramhall, 2011).

Het model van de ONT bestaat uit drie afdelingen: het nationale kantoor, de regionale
coördinatoren en de transplantatiecoördinatoren (Rienks, 2003). De ONT houdt zich bezig
met meerdere zaken. Zo regelt het orgaan uitwisselingen en orgaantransport tussen
ziekenhuizen. Ook houdt het zich bezig met de wachtlijsten voor organen, richt het
transplantatieteams op en houdt het de officiële statistieken bij van orgaantransplantatie.
Daarnaast informeert de ONT mensen en organisaties die meer willen weten over
orgaantransplantatie. De ONT verricht veel onderzoek naar orgaandonatie en transplantatie
en verlenen trainingen voor transplantatiecoördinatoren (Miranda, 1999).

4.1.3 40 Donors pmp Plan
Hoewel het aantal orgaandonoren sinds de oprichting van de ONT aanzienlijk steeg, was
hun doel van veertig orgaandonoren per miljoen inwoners nog niet bereikt. Het aantal
orgaandonoren nam wel toe maar het percentage niet.

Figuur 3. Total amount of cadaveric organ donors and donation rate from cadaveric donor pmp by year
in Spain, 1993 to 2007.
http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Articulos/TransplantProc_Plan40.pdf

Zoals in figuur 3 staat, is het aantal orgaandonoren aanzienlijk gestegen vanaf 1989.
Ongeveer vanaf het jaar 2000 is het percentage rond hetzelfde getal gebleven. Hier zijn een
aantal verklaringen voor.
Ten eerste nam het percentage orgaandonoren niet toe omdat de bevolking in Spanje
groeide. Er is dus een stijging van het aantal inwoners van Spanje, maar geen stijging van
het percentage orgaandonoren. Ten tweede is gebleken uit onderzoek van de ONT in 2006
dat het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen. Een gevolg hiervan was dat letsel niet
meer als hoofdoorzaak werd gezien van hersendood, maar een beroerte. Hierdoor ging de
gemiddelde leeftijd van de donoren omhoog (Matesanz et al., 2009, p. 2). In het verleden
had het grote aantal verkeersongevallen voor veel orgaantransplantaties gezorgd (Canoy,
2008). Daarnaast zorgt deze afname van het aantal verkeersongevallen voor een afname
van de Donation after Brain Death (DBD) (Ploeg et al., 2017, p. 12).

Om de reden dat de ONT het doel van veertig donoren per miljoen inwoners wel wilden
behalen, stelden ze in 2007 het actieplan 40 Donors pmp Plan op. Hierin stond een aantal
verbeterpunten en doelen die ze zichzelf stelden, om zo de veertig donoren per miljoen
inwoners te halen. Dit actieplan gold voor de jaren 2008-2010. Het doel was om de
orgaandonatie in Spanje meer te stimuleren (Matesanz et al., 2009, pp. 2-3).

Figuur 4. Deceased donation rates (donors pmp) in the Spanish regions for the year 2009.
http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Articulos/2011/Transplant%20InternationalSpanish%20exp.pdf

Allereerst wilde de ONT de grote regionale verschillen verkleinen. Zoals in figuur 4 te zien is,
zijn de regionale verschillen erg groot. De percentages orgaandonoren variëren van 25,5 tot

61,0 donoren pmp. Dit laat zien dat er ruimte is voor verbetering, want in een aantal regio’s is
het wel gelukt om 40 donoren pmp te krijgen waardoor het mogelijk zou moeten zijn om dit
aantal ook te halen in andere regio’s.

Er zijn een aantal verbeterpunten die de ONT heeft vastgesteld in het 40 Donors pmp Plan in
2006 en die ook zijn ingevoerd in de jaren erna:
●

Allereerst heeft de ONT het aantal orgaandonaties uitgebreid onder hersendode en
hartdode donoren. Dit is gedaan door patiënten op te nemen op de intensive care,
ook al zijn ze uitbehandeld (Matesanz et al., 2009, p. 3).

●

Ten tweede werd orgaandonatie ook mogelijk in een aantal privéklinieken en dus niet
meer alleen in ziekenhuizen die in het openbare systeem zijn opgenomen (Matesanz
et al., 2009, p. 3). In totaal zijn er drie privéklinieken die orgaantransplantaties mogen
uitvoeren (Espínola, 2015).

●

Daarnaast heeft de ONT zich gericht op het uitvoeren van orgaandonatie bij
buitenlanders en etnische minderheden. De culturele verschillen kunnen groot zijn en
daarom is er gebruik gemaakt van een soort tussenpersoon.
Hierdoor wordt de communicatie met familieleden makkelijker en kan de familie
ondersteund worden in tijden van verdriet (Matesanz et al., 2009, p. 3).

●

Als laatste moest het aantal thoracale orgaandonoren behouden worden. Met
thoracale orgaandonoren worden orgaandonoren bedoeld die organen doneren met
betrekking tot de borstkas. Het aantal thoracale orgaandonoren moest behouden
worden omdat het aantal was afgenomen, in het bijzonder het aantal hartdonoren. Dit
aantal liet een afname van 2,3 procent zien in 2005 terwijl voor andere organen het
percentage transplantaties toenamen. Dit vergt veel onderzoek wat de ONT moet
verrichten (Matesanz et al., 2009, pp. 3-4).

4.1.4 Donor ziekenhuizen
In Spanje mag niet in elk ziekenhuis transplantatie plaatsvinden. In de ziekenhuizen waar dit
wel mag, mogen alle organen getransplanteerd worden. Ze hebben zich gespecialiseerd in
alle organen (Zie bijlage A).

4.1.5 Nabestaanden
In de praktijk is de mening van de nabestaanden beslissend: als zij bezwaar hebben tegen
een eventuele transplantatie, wordt er geen transplantatie uitgevoerd (Rienks, 2003). Het
percentage afwijzingen door de familie in Spanje lag in 2015 rond de 15,3 procent (Ploeg et
al., 2017, p. 12).

4.1.6 South Alliance for Transplants (SAT)
Spanje maakt sinds 2012 deel uit van de South Alliance for Transplants (SAT) die in 2012 is
opgericht. Andere landen die hier ook deel van uitmaken zijn Frankrijk, Italië, Portugal en
Zwitserland. De SAT is opgericht om samen te werken op het gebied van orgaandonatie en
transplantatie. Daarnaast vinden er ook uitwisselingen van organen plaats tussen de landen.
Uit cijfers is gebleken dat er in 2013 in die landen ongeveer 5274 overleden orgaandonoren
waren. Dat is in totaal meer dan vijftig procent van alle orgaandonoren in de Europese Unie
(European Commission, 2014, p. 9).

4.2 België
België staat derde als het gaat om het aantal orgaandonoren in Europa. Zoals in figuur 5 is
af te lezen, hebben 247.435 mensen zich geregistreerd als donor in de Nationale Databank
van België in 2016. Opvallend aan deze grafiek is dat het aantal nee-geregistreerden vrijwel
gelijk is gebleven in de periode 2002-2016 en dat het aantal ja-geregistreerden vrijwel elk
jaar in toenemende mate is toegenomen. Vooral vanaf het jaar 2006 is het aantal mensen
dat geregistreerd staat als orgaandonor aanzienlijk gestegen.

Figuur 5. Aantal ja- en nee-geregistreerden voor de jaren 2002-2016 in België.
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bts__donor_and_transplant_statistics_2016.pdf

4.2.1 Transplantatiewet
In België was er voor 1986 sprake van een opt-in systeem, het systeem waarbij je geen
donor bent tenzij je hebt aangegeven wel donor te willen zijn
(Maarse en Istamto, 2008, p. 28). In 1986 is een wet aangenomen die betrekking had op het
wegnemen van organen en weefsels voor transplantatie. Hierbij werd het opt-out systeem
geïntroduceerd: je bent automatisch donor, tenzij je hebt aangegeven geen donor te willen
zijn (UZ Gent transplantatiecentrum, z.d.). In 1986 is België dus overgegaan van het opt-in
systeem naar het opt-out systeem. Voor 1986 was er nog geen concrete donorwet, maar er
werden al wel orgaantransplantaties uitgevoerd. Zo was de eerste niertransplantatie in 1963.
De orgaantransplantaties mochten alleen worden uitgevoerd als er nadrukkelijke
toestemming was gegeven door de nabestaanden. Dit deden ze omdat er dus geen concrete
donorwet was voor 1986 zegt geïnterviewde S. Dirix. Hij is een medewerker van Dienst
Transplantatiecoördinatie Transplantatiecentrum, Universitair ziekenhuis Leuven in België
(Zie bijlage C).

Het opt-out systeem dat in 1986 werd geïntroduceerd, geldt voor elke inwoner die staat
ingeschreven in het bevolkingsregister. Ook geldt dit systeem voor mensen die wonen in
België en die langer dan zes maanden ingeschreven staan in het vreemdelingenregister (Zie
bijlage C). In de praktijk kunnen de mensen naar het gemeentehuis gaan en hun keuze
bekend maken door een formulier in te vullen. Hierin kunnen ze aangeven geen
toestemming te willen geven voor orgaandonatie, of juist wel. In België ligt het aantal
mensen dat het formulier heeft ingevuld, rond de 300.000 mensen (UZ Gent, z.d.). Volgens
geïnterviewde Dirix ligt het percentage mensen die zich niet geregistreerd heeft rond de 96
procent (Zie bijlage C).

4.2.2 Leeftijd
In België is dus iedereen automatisch donor vanaf achttien jaar, tenzij iemand heeft
aangegeven het niet te willen zijn. Er staat geen leeftijdsgrens op orgaandonatie, maar er
wordt enkel naar de kwaliteit van de organen gekeken. Zo zijn er veel transplantaties
uitgevoerd bij mensen boven de zestig jaar:
●

Oudste hartdonor: 64 jaar

●

Oudste longdonor: 79 jaar

●

Oudste nierdonor: 79 jaar

●

Oudste leverdonor: 91 jaar (Overleven Doorgeven, z.d.)

In België kunnen mensen een formulier ophalen bij het gemeentehuis waar ze hun keuze
kunnen laten registreren. Er zijn vier keuzemogelijkheden. De eerste keuze is “verzet zich
tegen elke wegneming van organen en weefsels”, waarbij dus formeel verzet wordt
aangetekend tegen orgaandonatie na je overlijden. De tweede keuze is “verklaart
uitdrukkelijk zich donor te stellen”, waarbij dus nadrukkelijk toestemming wordt gegeven voor
orgaandonatie na je overlijden, wat niet meer veranderd kan worden door nabestaanden. De
derde keuze is herroeping op de verklaring van verzet, waarbij dus aangegeven wordt geen
verzet meer te hebben tegen orgaandonatie na je overlijden. De vierde keuze is herroeping
op de verklaring van toestemming, waarbij dus aangegeven wordt geen nadrukkelijke
toestemming meer te geven voor orgaandonatie na je overlijden (Argt, 2015). In België kan
er niet worden aangegeven welke organen iemand wil doneren; er wordt toestemming
gegeven voor het wegnemen van alle organen (Zie bijlage C).

4.2.3 Nabestaanden
In 2016 was het percentage afwijzingen door familie in België 15 procent. In België wordt de
familie bij orgaandonatie betrokken, vooral als iemand zijn keuze niet heeft laten registreren.
De arts spreekt dan met de familie over mogelijke orgaandonatie en of de patiënt eventueel
informeel verzet heeft aangetekend. Met informeel verzet wordt verzet bedoeld die niet in het
register is aangegeven, maar dat wel blijkt uit bijvoorbeeld een gesprek met familie (Zie
bijlage C). Als een patiënt informeel verzet heeft aangetekend, kan de familie dit ook
doorgeven aan de arts. Dit wordt gerespecteerd en er zal dan geen transplantatie
plaatsvinden (UZ Leuven, 2014).

De familie kan dus informeel verzet van hun familielid doorgeven aan de arts. Toch kan de
familie niet zelf verzet aantonen. In de wet van 1986 was bepaald dat ook 1e graads familie
verzet kon bieden tegen orgaandonatie, maar in 2007 is dit weggelaten. De familie van een
potentiële donor mag de keuze maken als iemand zijn keuze niet heeft laten registreren. Als
iemand nadrukkelijk toestemming heeft gegeven via het register, kunnen de nabestaanden
geen verzet meer aantonen (UZ Gent, z.d.).

4.2.4 Donatieprocedure
Als er in een ziekenhuis een patiënt ligt die hersendood is, neemt het ziekenhuis contact op
met het transplantatiecentrum waarmee het samenwerkt en wordt de patiënt aangemeld als
donor. Het transplantatiecentrum zet vervolgens de procedure in. Als eerste wordt er
gekeken of de patiënt verzet heeft aangetekend. Ook wordt er gekeken of de patiënt
medisch geschikt is voor transplantatie. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het
ziekenhuis waar de patiënt ligt, waarna een arts in gesprek gaat met de familie van de
patiënt. Als blijkt dat er geen (in)formeel verzet is aangetekend en de patiënt medisch
geschikt is, volgen er onderzoeken welke organen geschikt zijn voor transplantatie. Al deze
gegevens worden naar Eurotransplant gestuurd, waar ook alle gegevens staan van mensen
op de wachtlijsten. Op basis van deze gegevens bepaalt Eurotransplant welke organen naar
welke patiënten gaan. Deze patiënten kunnen uit verschillende landen komen want er wordt
enkel gekeken welke patiënt het meest geschikt lijkt voor het orgaan. Als alle organen zijn
toegewezen en er contact is geweest met de transplantatiecentra die de organen krijgen,
worden er afspraken gemaakt over wanneer de organen zullen worden weggehaald bij de
hersendode donor (Zie bijlage C).

De operatie voor het wegnemen van de organen wordt altijd gestart door een chirurg in het
ziekenhuis waar de donor zich heeft aangemeld of waar de donor ligt. Tijdens de operatie
worden de aangewezen organen uit het lichaam gehaald en worden ze meteen verpakt en
opgestuurd naar de ziekenhuizen waar de organen heen moeten. Bij een hart en longen gaat
dit vaak met een privéjet of helikopter, omdat daar een beperkte tijd voor is. Bij de rest van
de organen gaat het via een lijnvlucht zoals KLM, of gewoon per wagen (Zie bijlage C).

4.2.5 Transplantatiecoördinatoren
In België wordt gebruik gemaakt van transplantatiecoördinatoren. Zij werken in de
transplantatiecentra en zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de donorprocedure
zoals hierboven is beschreven. Zo verzamelen zij de medische gegevens van de donor en
geven bij Eurotransplant aan dat een donor zich heeft gemeld. Ook tijdens de operatie zijn er
transplantatiecoördinatoren aanwezig die de operatie coördineren. Zij zorgen ervoor dat de
operatie goed verloopt. Nadat de aangewezen organen zijn verwijderd, wordt er voor
gezorgd dat de organen naar het ziekenhuis worden vervoerd waar de ontvanger ligt,
worden vervoerd. Ook hierop houden de transplantatiecoördinatoren toezicht (UZA, 2008).

Niet alleen zijn de transplantatiecoördinatoren actief bij de transplantaties, maar ze zijn ook
actief bij eventuele patiënten op de wachtlijst. Voordat iemand op de wachtlijst komt, wordt er
een intakegesprek afgenomen. Daarbij wordt bepaald of iemand recht heeft op een orgaan
(UZA, 2008). Een patiënt komt in aanmerking voor een orgaan als is vastgesteld dat het
zieke orgaan het overleven van de patiënt binnen enkele maanden of jaren onmogelijk
maakt. Daarnaast moet het lichaam van de patiënt in goede gezondheid zijn zodat het
lichaam de transplantatie aankan want het is een zware ingreep. Als dit het geval is, wordt
de patiënt op de wachtlijst geplaatst (Proost, z.d., p. 10).
Soms is het een aantal weken rustig en hoeven de transplantatiecoördinatoren deze
handelingen niet uit te voeren. In dat geval houden de transplantatiecoördinatoren zich bezig
met de administratie of facturatie en worden er vergaderingen gehouden of bijscholing voor
nieuwe transplantatiecoördinatoren (UZA, 2008).
Om transplantatiecoördinator te worden, heb je geen specifieke opleiding nodig. Wel is het
natuurlijk handig als je een opleiding hebt gedaan waarbij je weet hoe dingen verlopen in een
ziekenhuis (UZA, 2008).

4.2.6 Donor ziekenhuizen
In België zijn zeven transplantatiecentra over het land verspreid, namelijk in Leuven,
Antwerpen, Gent, Luik, Brussel, Jette en Aalst (Overlevendoorgeven, z.j.). Er mag in België
enkel transplantatie plaatsvinden in een universitair ziekenhuis. Niet elk ziekenhuis mag elke
transplantatie uitvoeren. Het ene ziekenhuis voert bijvoorbeeld geen transplantatie uit van
het hart en een ander ziekenhuis voert geen transplantatie uit van de longen. Het
transplantatiecentrum in Leuven is het enige transplantatiecentrum dat elke transplantatie
uitvoert. Elk transplantatiecentrum heeft een aantal ziekenhuizen waarmee het samenwerkt
(Zie bijlage C).

4.2.7 Eurotransplant
België maakt deel uit van Eurotransplant die in 1967 is opgericht (Eurotransplant, z.d.).
Andere landen die ook deel uitmaken van Eurotransplant zijn Duitsland, Hongarije, Kroatië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slovenië. Eurotransplant is opgericht voor de verdeling
van de organen. Zo willen ze de best mogelijke match maken tussen orgaan en ontvanger
(Zie bijlage C). Binnen de organisatie is er sprake van één centrale wachtlijst waarop
ongeveer 15.000 patiënten staan uit verschillende landen. Als er organen beschikbaar zijn,
worden die verdeeld aan de hand van die centrale wachtlijst (Proost, z.d., p. 9). Per jaar
regelt Eurotransplant de verdeling van ongeveer 7000 donororganen (Eurotransplant, z.d.).

De verdeling van de organen gaat als volgt. Eurotransplant heeft alle gegevens van de
patiënten die op de wachtlijst staan. Zo weten zij de lengte, het gewicht, de bloedgroep en
andere zaken van de patiënt. Als een orgaan ter beschikking komt, wordt er een ontvanger
aangewezen aan de hand van die gegevens. Zo proberen ze de meest geschikte ontvanger
te vinden voor een orgaan. Eurotransplant kijkt niet alleen naar de gegevens van de patiënt,
maar ook naar de medische noodzaak en willen ze de organen eerlijk verdelen over de
landen zodat het percentage orgaandonoren in de landen niet zal afnemen
(Proost, z.j., p. 9).

Eurotransplant is dus een belangrijke schakel tussen de landen en naast dat ze
donororganen verdelen, vergelijken ze ook de landen met elkaar en geven zij adviezen aan
landen over mogelijke aanpassingen (Zie bijlage C).

5. Welke factoren hebben geleid tot het huidige aantal orgaandonoren in
Spanje en België?
In hoofdstuk vier hebben we gekeken naar het donorbeleid in Spanje en België. In dit
hoofdstuk gaan we dieper op dat donorbeleid in, en kijken we naar de factoren die hebben
geleid tot het hoge aantal orgaandonoren in deze landen.

Figuur 6. Postmortale orgaandonoren per miljoen inwoners (2015).
https://www.nvn.nl/files/nvn_nl/Rapport%20Het%20orgaandonorregistratiesysteem%20in%20Europese
%20landen.pdf

Kijkend naar figuur 6 valt het op dat de landen met het opt-out systeem over het algemeen
beter scoren in aantal orgaandonoren per miljoen inwoners dan landen met het opt-in
systeem. Het hebben van het opt-out systeem zou dus een positieve invloed kunnen hebben
op het krijgen van een hoger aantal orgaandonoren. Wel gaan deze systemen alleen over
het aantal potentiële orgaandonoren en niet over het uiteindelijke aantal orgaandonoren
(Canoy, 2008). Landen met het opt-out systeem hebben dus meer potentiële donoren dan
landen met het opt-in systeem, maar dat betekent niet dat er automatisch meer donoren zijn.

5.1 Spanje
In hoofdstuk vier hebben wij gekeken naar het donorbeleid in Spanje. Nu gaan wij kijken
welke factoren uit dit donorbeleid voor het huidige aantal orgaandonoren heeft gezorgd.

5.1.1 Nieuwe wet
Spanje heeft in 1979 een nieuwe transplantatiewet aangenomen, met de invoering van het
opt-out systeem tot gevolg (BMJ, 2010, p. 1). Dit opt-out systeem heeft ervoor gezorgd dat

het aantal potentiële orgaandonoren is toegenomen, omdat iedereen automatisch donor
wordt.
5.1.2 Oprichting Nationale Transplantatie Stichting (Organización Nacional de
Trasplantes)
De transplantatiewet van 1979 had nog geen systematische aanpak en doordat de resultaten
in de eerste tien jaar matig waren, werd de Organización Nacional de Trasplantes (Nationale
Transplantatie Stichting) opgericht. Uit onderzoek van de ONT is namelijk gebleken dat het
aantal orgaandonoren sterk is toegenomen sinds de oprichting van de ONT:
“Met ongeveer 14 donoren pmp aan het eind van de jaren 80, had het aantal activiteiten een
gemiddelde positie in vergelijking met andere Europese landen. De toename van donaties na
het overlijden was een gevolg van de invoering van een aantal maatregelen. Deze
maatregelen waren voornamelijk op organisatorisch gebied van toepassing. Het geheel van
deze maatregelen wordt internationaal erkend als het Spaanse Model van orgaandonatie en
transplantatie. Deze maatregelen zijn ingevoerd nadat de Nationale Transplantatie Stichting
werd opgericht in 1989.” (ONT, 2011, p. 2).

Er zijn een aantal maatregelen genomen na de oprichting die hebben geleid tot het hoge
aantal orgaandonoren:
-

Ten eerste kreeg elk ziekenhuis in Spanje een eigen transplantatiecoördinator. Dat is
iemand die ervoor zorgt dat de donorprocedure goed verloopt. Hierdoor werd
orgaandonatie mogelijk in elk ziekenhuis, waardoor het meer gestimuleerd werd. In
heel Spanje zijn er ongeveer 250 coördinatoren die vaak artsen of verpleegkundigen
zijn. Deze coördinator is verantwoordelijk voor alles rond de donorprocedure,
waaronder de transplantatie zelf en gesprekken met familie (Rienks, 2003). Dat deze
aanpassingen van groot belang zijn voor het hoge aantal orgaandonoren, blijkt ook
uit onderzoek van de Europese Commissie in 2014 voor Spanje:

“De combinatie van een efficiënt systeem voor het identificeren van orgaandonoren,
opsporing en inkoop is geconstateerd als één van de redenen voor de toename van
het aantal donaties na het overlijden. In het bijzonder is de aanwezigheid van een
persoon die veel weet over orgaandonatie (transplantatiecoördinator), wiens
verantwoordelijkheid is om potentiële orgaandonoren te zoeken, de belangrijkste stap

richting het optimaliseren van orgaandonatie en het verbeteren van het zoeken naar
potentiële donoren.”
“Het aanstellen van transplantatiecoördinatoren in Spanje heeft voor een stijging van
de donatie cijfers gezorgd. Dit aantal steeg van 14 donoren pmp in 1989 naar 33 tot
35 donoren pmp in een aantal jaar.” (European Commission, 2014, p. 8).

Uit dit onderzoek van de Europese Commissie is dus gebleken dat een combinatie
van een efficiënt systeem voor de donorprocedure en het zoeken van potentiële
donoren belangrijke factoren zijn voor een toenemend aantal postmortale
orgaandonoren. Een andere belangrijke factor is de aanwezigheid van een
transplantatiecoördinator in een ziekenhuis die de donorprocedure goed regelt.
Hierdoor wordt de orgaandonatie gestimuleerd. In Spanje was deze theorie al
toegepast en uit dit onderzoek is gebleken dat sinds de introductie van
transplantatiecoördinatoren de donatie cijfers zijn binnen een paar jaar toegenomen
van veertien orgaandonoren per miljoen inwoners in 1989 naar 33 tot 35
orgaandonoren per miljoen inwoners.

Figuur 7. Deceased donation activity in Spain. Absolute number and rate (donors pmp). Years 1989–
2009.http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Articulos/2011/Transplant%20InternationalSpanish%20exp.pdf

In Spanje zijn er dus al sinds 1989 transplantatiecoördinatoren. Dat Spanje hiermee
enorm voorliep op de rest van Europa blijkt ook uit een rapport van de Europese
Commissie dat in 2008 is uitgebracht (C.E.C., 2008). Daarin is een actieplan
vastgesteld om de orgaandonatie te stimuleren. Dit actieplan gold voor de jaren 2009
tot 2015. Daarin stond een aantal afspraken waaraan de landen in de Europese Unie
moesten voldoen. Één van die afspraken was dat elk land de rol van de

transplantatiecoördinatoren moest bevorderen in alle ziekenhuizen die mogelijke
orgaandonaties kon uitvoeren. Uit onderstaand citaat, dat voortkomt uit
bovengenoemd onderzoek, blijkt dat de Europese Commissie Spanje als voorbeeld
stelt voor andere landen.
“Met betrekking tot de prioritaire acties 1 en 2, kunnen andere landen profiteren van
de gedeelde ervaringen van Spanje over kwaliteitsverbeteringen van de
donatieprocedure en de nazorg. Spanje heeft namelijk veel informatie gedeeld met
EU en met niet-EU landen over hun programma voor kwaliteitszekerheid bij donatie
na het overlijden.”

Met Priority Actions 1 and 2 wordt de prioriteit bedoeld om de rol van
transplantatiecoördinatoren te bevorderen in elk ziekenhuis die mogelijke
orgaandonaties kon uitvoeren.

Omdat Spanje dus ver voorliep op andere landen werd er in andere landen vaak
gekeken naar het ‘Spaanse Model’ en werden er soms elementen uit dat model
overgenomen of zelfs het hele Spaanse Model.

Transplantatiecoördinatoren

Spaanse hervormingen

donatie cijfers zijn verhoogd met 130% (10 jaar)

toevoegen van transplantatiecoördinatoren

Griekenland

132% stijging van de transplantatie cijfers (tussen 2001 en

toevoegen van transplantatiecoördinatoren

2005)

Italiaanse regio Toscane

verdubbeling van de donatie cijfers in 1 jaar

Introductie van het Spaanse Model

Roemenië

verdubbeling van de donatie (na overlijden) cijfers tussen

toevoegen van transplantatiecoördinatoren

2011 en 2013

Figuur 8. Transplant (tx) Donor Coordinators.
https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/ev_20141126_factsfigures_en.pdf

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat het aantal orgaandonoren is toegenomen
in de vier genoemde landen, maar er kan niet met zekerheid worden gezegd of het alleen
door een verandering in de transplantatiewet komt of dat er meerdere factoren hebben
geleid tot die toename van orgaandonoren.

●

Ten tweede werd de vergoedingsstructuur geïntroduceerd waardoor de kosten van
transplantaties voor ziekenhuizen werden vergoed door de Spaanse regering.
Hierdoor wilden en konden meer ziekenhuizen transplantaties uitvoeren waardoor het
eenvoudiger werd voor mensen om hun organen af te staan. Het was immers
mogelijk in vrijwel elk ziekenhuis (Bramhall, 2011).

●

Ten derde werd orgaandonatie uitgevoerd bij mensen boven de 65 jaar. In veel
landen is dit niet het geval, maar in Spanje is ongeveer tien procent van alle
orgaandonoren ouder dan tachtig jaar. Zo wordt de orgaandonatie geoptimaliseerd
(Govan, 2017). Een zodanig groot aantal orgaandonoren boven deze leeftijd is niet
gewoon. In Spanje is het aantal orgaandonoren boven de tachtig jaar tien procent,
terwijl in de Verenigde Staten bijvoorbeeld maar zeven procent van de
orgaandonoren boven de 65 jaar is (Wiley, 2017).

Figuur 9. Age group of deceased organ donors (percentages) in Spain. Years 20002015 https://erwinkompanje.wordpress.com/2017/03/07/waarom-zijn-er-in-spanje-meer-orgaandonoren/

●

Ten vierde heeft de ONT overwogen om donaties uit te voeren als iemand hartdood
is, oftewel Donation after Circulatory Death (DCD) (Wiley, 2017). Met hartdood wordt
bedoeld dat het hart geen bloed meer rondpompt en de ademhaling is gestopt. De
operatie waarbij de functionerende organen worden weggehaald voor donatie, wordt
alleen uitgevoerd als het zeker is dat de patiënt niet meer zal herstellen. Deze
operatie moet wel snel worden uitgevoerd, omdat het hart geen bloed meer
rondpompt waardoor de organen minder bruikbaar worden voor transplantatie (NTS,
z.j.)

5.1.3 40 Donors pmp Plan
In hoofdstuk vier hebben we al gekeken naar het 40 Donors pmp Plan. Dit plan werd in 2006
opgericht en heeft een grote invloed gehad op het hoge aantal orgaandonoren in Spanje. In
het plan werd een aantal verbeteringspunten genoemd (Matesanz et al., 2009, p. 3). Een
aantal van die verbeteringspunten zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd en bespreken we nog
een keer kort.

Allereerst werd het mogelijk in Spanje om patiënten op te nemen op de intensive care die
geen behandelopties meer hebben. Hiermee werd het aantal orgaandonoren onder
hersendode en hartdode mensen uitgebreid (Matesanz et al., 2009, p. 3). Het aantal
orgaandonoren dat opgenomen is op de intensive care is 24 procent van het totale aantal
orgaandonoren (Kompanje, 2017). Het enige doel van deze opname op de intensive care is
dan eventuele orgaandonatie. De patiënten hebben bijvoorbeeld een ernstige beroerte
gehad of andere levensbedreigende hersenschade opgelopen, maar hun organen zijn nog
wel goed genoeg voor transplantatie (Kompanje, 2017). Door ze op de intensive care op te
nemen, worden de zwakke organen ondersteund waardoor er nog een kans is op
orgaantransplantatie (Kompanje, 2017). Volgens geïnterviewde Kompanje (Zie bijlage A) is
dit één van de belangrijkste factoren die voor het hoge aantal orgaandonoren heeft gezorgd.

Ten tweede werd orgaandonatie mogelijk in privéklinieken (Matesanz et al., 2009, p. 3).
Eerst was orgaandonatie alleen mogelijk in ziekenhuizen die in het openbare systeem zaten,
maar later werd het ook mogelijk in privéklinieken. Toch heeft dit niet zo’n grote impact
gehad op het aantal orgaandonoren dan ze hadden gehoopt. Er worden namelijk weinig
transplantaties uitgevoerd in privéklinieken (Badcock, 2015).

Als laatste heeft de ONT orgaandonatie uitgebreid onder buitenlanders en etnische
minderheden (Matesanz et al., 2009, p. 3). Vaak hebben deze mensen een bepaalde
religieuze of culturele achtergrond waardoor ze (bijna) niets afweten van postmortale
orgaandonatie. In 2011 was 11 procent van alle orgaandonoren een ‘vreemdeling’.
Daarnaast is het zo dat veel gelovigen hun organen niet doneren omdat ze denken dat dat
niet mag van hun geloof, terwijl dat in veel gevallen niet zo is. Ze moeten het eerst horen van
een gelovige ’leider’ waarna de kans groter is dat ze het wel willen (O’Regan, 2014).
Neem bijvoorbeeld de Islam. De Islam steunt orgaandonatie, maar veel moslims willen dat
eerst van hun religieuze ‘leider’ horen, voordat ze aan orgaandonatie denken.
Als oplossing brengt het ziekenhuis de familie in contact met een imam (Islamitische leider)
waarna ze vaak van gedachte veranderen (O’Regan, 2014).

5.2 België
In hoofdstuk vier hebben wij gekeken naar het donorbeleid van België. Nu gaan wij kijken
welke factoren uit het donorbeleid voor het huidige aantal orgaandonoren heeft gezorgd.
5.2.1 Nieuwe wet
In 1986 is een wet aangenomen waarbij het opt-out systeem of bezwaarsysteem werd
geïntroduceerd. Dit systeem heeft ervoor gezorgd dat het aantal potentiële donoren
toegenomen is. Voor 1986 was er nog sprake van het opt-in systeem, ook wel het
toestemmingssysteem genoemd. Daarnaast was er nog geen concrete donorwet (Zie bijlage
C).

Figuur 10, Ontwikkeling aantal postmortale nierdonaties in België.
file:///home/chronos/u-2ca7e868b162bf51578f53b5bce602f9df77d322/Downloads/gmt-2854973e.pdf

In figuur 10 is te zien dat België in 1986 is overgegaan van het opt-in systeem naar het optout systeem. In de grafiek is te zien dat het aantal orgaandonoren aanzienlijk is gestegen
sinds 1986. Dit heeft waarschijnlijk een positieve invloed gehad op de orgaandonatie, maar
er kan niet met zekerheid worden gezegd dat alleen deze overgang voor deze stijging heeft
gezorgd.

Bij het opt-out systeem zijn mensen dus automatisch donor. Het aantal potentiële donoren is
toegenomen omdat mensen hun keuze vaker niet dan wel aangeven. Volgens geïnterviewde
Dirix ligt het percentage mensen dat niet geregistreerd is namelijk rond de 96 procent. Die 96
procent zal dus automatisch donor worden bij geen verzet. Bij het opt-out systeem geldt
immers de regel: als er geen keuze is aangegeven, is de persoon automatisch orgaandonor
na overlijden.

In België kan niet aangegeven worden welke organen te willen doneren; er wordt
toestemming gegeven voor het wegnemen van alle organen. Dit heeft ook een positieve
invloed op het aantal orgaandonoren, omdat er meer organen beschikbaar zijn voor donatie
(Zie bijlage C).

5.2.2 Leeftijd orgaandonatie

Figuur 11. Age of effective Donors 1990-2016.
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bts__donor_and_transplant_statistics_2016.pdf

Zoals in hoofdstuk vier is genoemd, is er geen leeftijdsgrens tot wanneer je je organen mag
doneren. Er wordt enkel gekeken naar de kwaliteit van het orgaan en de medische
geschiedenis van de patiënt. Op basis daarvan wordt bepaald of het orgaan goed genoeg is
voor transplantatie (Overleven Doorgeven, z.j.).

In figuur 11 is te zien dat patiënten die organen mogen afstaan over het algemeen ouder
worden door de jaren heen. In figuur 11 wordt namelijk per jaar aangegeven hoe oud de
donoren zijn en welk percentage bij die leeftijd hoort. Zo is te zien dat ongeveer veertig
procent van het totaal aantal orgaandonoren ouder is dan zestig jaar.
In België is er ook geen minimale leeftijd waarop je orgaandonor mag zijn. Iemand onder de
achttien jaar mag orgaandonor worden mits diegene toestemming heeft van zijn/haar ouders.

In de praktijk komt het niet vaak voor dat iemand orgaandonor is voordat diegene achttien
jaar is (Reborntobealive, z.d.).

5.2.3 Transplantatiecoördinatoren
In hoofdstuk vier is beschreven hoe de transplantatiecoördinatoren te werk gaan in
transplantatiecentra tijdens de operatie. Zij zorgen dan ook voor voor een goede organisatie
van de hele donatieprocedure. De transplantatiecoördinatoren hebben een goede
samenwerking met de artsen en verpleegkundigen, en ook met de Eurotransplant werken ze
nauw samen (FOD, 2016). Aan de hand van hoofdstuk vier en vijf zou er dus gezegd kunnen
worden dat de transplantatiecoördinatoren van groot belang zijn voor het hoge aantal
orgaandonoren: ze regelen de procedures, zijn de schakel tussen ziekenhuizen en
Eurotransplant en zorgen ervoor dat de operatie goed verloopt voor de patiënt, maar ook
voor de ontvanger.
5.2.4 Educatie en sensibilisering
Volgens geïnterviewde Dirix is België bezig met educatie en sensibilisering. Met educatie
wordt bedoeld dat ze mensen meer willen informeren over orgaandonatie en wat er allemaal
bij komt kijken. De aanleiding hiervoor is dat veel familieleden de orgaandonatie afwijzen als
zij een keuze moeten maken voor hun familielid. Dit doen ze vaak omdat ze (te) weinig
afweten van orgaandonatie en daarom ervoor kiezen om geen orgaandonatie te laten
uitvoeren bij hun familielid. Met sensibilisering wordt bewustmaken bedoeld. Een aantal
mensen gaat dan bijvoorbeeld naar een hogeschool toe en gaan in gesprek met de leraren.
Dit doen ze omdat leraren een opvoedende functie hebben. Die leraren kunnen dit dan weer
doorgeven op hun studenten en zo weten al snel veel meer mensen af van orgaandonatie.
Deze educatie en sensibilisatie worden niet alleen uitgevoerd bij de ‘gewone’ bevolking,
maar ook bij artsen en ziekenhuizen. Zij worden de hele tijd bijgepraat met informatie en die
informatie kunnen ze weer overbrengen op hun patiënten. Zo vindt er dus educatie en
sensibilisatie plaats in alle lagen van de samenleving (Zie bijlage C).

5.3 Samenvatting
In 1979 kwam er een nieuwe transplantatiewet in Spanje waarbij het opt-out systeem werd
geïntroduceerd. Tien jaar later werd de Organización Nacional de Trasplantes (Nederlandse
Transplantatie Stichting) opgericht waarna het aantal orgaandonoren sterk toenam.
Sindsdien zijn er een aantal belangrijke veranderingen ingevoerd. Zo werden
transplantatiecoördinatoren ingezet die de donatieprocedures begeleiden; werden de kosten
van de transplantaties voor ziekenhuizen vergoedt door de Spaanse regering en werd de
maximale leeftijd waarop mensen hun organen mogen donoren verhoogd. In 2006 werd het
40 Donors pmp Plan geïntroduceerd waarna ook een aantal veranderingen werden
ingevoerd. Er werd besloten dat er opnames van patiënten op de intensive care mochten
plaatsvinden voor enkel orgaandonatie, ook al was de patiënt uitbehandeld. Ook werd
transplantatie mogelijk in privéklinieken, die niet in het openbare systeem geregistreerd
waren en hebben ze orgaandonatie uitgebreid onder buitenlanders en etnische
minderheden.

In 1986 is er een donorwet aangenomen in België waarbij het overging van het opt-in
systeem naar het opt-outsysteem. Het aantal potentiële donoren nam hierdoor aanzienlijk
toe. In België kun je niet aangeven welke organen je wilt doneren. Het voordeel hiervan is
dat je per donor meerdere organen kunt transplanteren. Daarnaast is er geen leeftijdsgrens
tot wanneer je organen mag doneren. Ze kijken enkel naar de kwaliteit van het orgaan en
bepalen dan of het orgaan goed genoeg is voor transplantatie. In België zijn
transplantatiecoördinatoren actief in de transplantatiecentra. Zij regelen de hele
donatieprocedure en zorgen ervoor dat de operatie goed verloopt.

6. Wat is het verschil in donorbeleid tussen Nederland en de twee Europese
landen met het hoogste percentage orgaandonoren?
In dit hoofdstuk zal het verschil in donorbeleid behandeld worden tussen Nederland, Spanje
en België. Eerst zal het verschil tussen Nederland en Spanje besproken worden en daarna
het verschil tussen Nederland en België. Er zal alleen gelet worden op factoren vanuit het
beleid die hebben gezorgd voor het aantal orgaandonoren in deze landen, omdat factoren
zoals cultuur geen antwoord geven op onze hoofdvraag.
6.1 Het verschil in donorbeleid tussen Nederland en Spanje
In hoofdstuk twee is gekeken naar het donorbeleid van Nederland en in hoofdstuk vier is
gekeken naar het donorbeleid van Spanje. Daar kwam allereerst uit dat er een groot verschil
zit in het systeem. Nederland heeft een opt-in systeem en Spanje een opt-out systeem
(Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde, NVDG, z.d.). Verdere informatie wordt nu
naast elkaar gelegd en de verschillen worden eruit gehaald.
6.1.1 Intensive care
In Nederland komen mensen die geen kans meer hebben om te overleven niet op de
intensive care in het ziekenhuis. In Spanje gebruiken ze een niet-electieve opname en
beademing op de intensive care. Dit houdt in dat patiënten waar geen behandelopties meer
voor zijn, op de intensive care worden opgenomen met het doel om de organen te doneren.
Deze opname zorgt ervoor dat de zwakkere organen ook geschikt blijven voor
orgaandonatie. Het aantal orgaandonoren dat op de intensive care in Spanje wordt
opgenomen is 24 procent van het totale aantal orgaandonoren, terwijl in Nederland de
mensen die geen uitzicht hebben op herstel niet op de intensive care afdeling komen
(Kompanje, 2017).
Sinds 2012 is het in Spanje ook toegestaan om de behandeling van patiënten stop te zetten
wanneer er geen uitzicht op herstel is. Uit onderzoek is gebleken dat tien procent van het
jaarlijkse donor aanbod een patiënt is waarbij de behandeling is stopgezet. In Nederland is
dit niet toegestaan (Kompanje, 2017).

6.1.2 Leeftijdsgrens
De kans dat een getransplanteerde orgaan van een ouder iemand komt, is veel groter in
Spanje dan in Nederland. Een ouder iemand is een persoon van boven de zestig jaar. Dit is
ook te zien in figuur 12. Vanaf de groene kleur in de grafiek, de leeftijd van 60 tot 69 jaar,
staan de oudere orgaandonoren.

De organen worden vóór de transplantatie operatie goed onderzocht om te kijken of ze nog
bruikbaar zijn. Doordat er in Spanje ook gebruik wordt gemaakt van oudere donoren en van
donoren die een ziekte hebben gehad, zijn er meer mensen in Spanje die orgaandonor
worden dan in Nederland (Kompanje, 2017).

Figuur 12. Age group of deceased organ donor (percentages) in Spain.
https://erwinkompanje.wordpress.com

6.1.3 Donor ziekenhuizen
Zoals uit hoofdstuk vier is gebleken, is orgaandonatie in Spanje mogelijk in een aantal
ziekenhuizen en ook in privéklinieken. Dit zijn particuliere klinieken die dus niet zijn
opgenomen in het openbare systeem. Daarnaast mogen alle organen getransplanteerd
worden in de ziekenhuizen. Het is dus niet zo dat er in het ene ziekenhuis bijvoorbeeld geen
hart mag transplanteren en in het andere ziekenhuis geen longen (Zie bijlage A). In
Nederland is dit niet het geval. Daar mogen alleen transplantaties worden uitgevoerd in
academische ziekenhuizen en dus niet in privéklinieken (NTS, z.d.).

6.2 Het verschil in donorbeleid tussen Nederland en België
In hoofdstuk twee is gekeken naar het donorbeleid van Nederland en in hoofdstuk vier is
gekeken naar het donorbeleid van België. Hier is gebleken dat er een groot verschil zit in het
systeem. Nederland heeft namelijk een opt-in systeem en België een opt-out systeem.
Verdere informatie wordt nu naast elkaar gelegd en de verschillen worden eruit gehaald.
6.2.1 Leeftijd
In België wordt er niet gekeken naar de leeftijd van de patiënt, maar of de organen nog te
gebruiken zijn voor orgaandonatie. Er wordt dus enkel naar de kwaliteit van de organen
gekeken (Overleven Doorgeven, z.d.). In Nederland is dit anders. Hier is bij een bepaald
orgaan namelijk een leeftijdsgrens ingesteld. Een hart wordt bijvoorbeeld niet meer
getransplanteerd bij iemand boven de tachtig jaar (NTS, z.d.).

6.2.2 Donorformulier
Een ander verschil zit in het donorformulier. In Nederland ontvangt iedereen die achttien jaar
wordt een formulier waarop zij hun keuze kunnen aangeven. Er kan dan gekozen worden uit
vier keuzes:
●

Ja, ik geef toestemming

●

Nee, ik geef geen toestemming

●

Mijn nabestaanden beslissen

●

Een specifiek persoon beslist

In België wordt er geen donorformulier opgestuurd wanneer iemand achttien wordt, maar
iedereen moet dit formulier zelf ophalen bij het gemeentehuis. Ook ziet het formulier er
anders uit dan in Nederland. Er zijn vier keuzes. De eerste keuze is “verzet zich tegen elke
wegneming van organen en weefsels”, waarbij dus formeel verzet wordt aangetoond. De
tweede keuze is “verklaart uitdrukkelijk zich donor te stellen”, waarbij dus nadrukkelijk
toestemming wordt gegeven wat niet meer veranderd kan worden door nabestaanden. De
derde keuze is herroeping op de verklaring van verzet. Hier wordt aangegeven geen verzet
meer te hebben tegen orgaandonatie na het overlijden. De vierde keuze is herroeping op de
verklaring van toestemming, waarbij aangegeven wordt geen toestemming te geven voor
orgaandonatie na het overlijden (Argt, 2015).
Een ander verschil met het donorformulier is dat in België toestemming wordt gegeven voor
het wegnemen van alle organen. Er mag dus geen selectie gemaakt worden tussen organen.
In Nederland is dit dus niet het geval. In Nederland kan namelijk aangegeven worden welke
organen voor transplantatie getransplanteerd mogen worden na het overlijden (Zie bijlage
C).

6.2.3 Nabestaanden
In België wordt de familie altijd betrokken bij orgaandonatie. Toch kan de familie geen verzet
aantonen tegen orgaandonatie als hun familielid toestemming heeft gegeven. Als iemand
zich niet heeft geregistreerd, wordt de familie van die persoon gevraagd of hun familielid
informeel verzet heeft aangetoond, door bijvoorbeeld een briefje in zijn portefeuille of door
een gesprek met de familie (Zie bijlage C). De familie mag dit informeel verzet overbrengen
op de arts en er zal dan geen orgaantransplantatie plaatsvinden (UZ Leuven, 2014). Ook
wanneer de keuze aan de familie wordt overgelaten in het Donorregister mogen zij de
orgaantransplantatie weigeren (UZ Gent, z.d.).
In Nederland mag de familie de orgaandonatie weigeren, ook al heeft hun familielid
toestemming gegeven (Meloen, 2000, p.11). Dit is dus een verschil met België. De familie
heeft in Nederland het laatste woord, in tegenstelling tot België waar dit niet altijd het geval
is.

7. Welke elementen uit het donorbeleid van de genoemde Europese landen
zouden in Nederland kunnen leiden tot een hoger percentage orgaandonoren
als ze in Nederland worden ingevoerd?
In hoofdstuk zes is gekeken naar het verschil in donorbeleid tussen Spanje en Nederland en
het verschil tussen België en Nederland. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke elementen
uit het donorbeleid van Spanje en België zouden kunnen leiden tot een hoger percentage
orgaandonoren als deze in het Nederlandse donorbeleid worden ingevoerd.
7.1 Donorsysteem
Zoals in hoofdstuk zes al is benoemd, zit er een verschil in het donorsysteem van Nederland
en het donorsysteem in Spanje en België. Spanje en België maken beiden gebruik van het
opt-out systeem, terwijl Nederland gebruik maakt van het opt-in systeem. Het verschil tussen
deze systemen zorgt er echter niet direct voor dat Nederland een lager percentage
orgaandonoren heeft dan Spanje en België. Het systeem zorgt voor een verschil, maar ook
andere factoren spelen hierbij een grote rol. Een land kan namelijk een opt-out systeem
handhaven, maar wanneer andere aspecten rond de orgaandonatie niet lopen, zoals de
communicatie, zal alleen het invoeren van het opt-out systeem niet helpen om meer
orgaandonoren te krijgen (Ploeg et al., april 2017). R. Matesanz, de directeur van de
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) in Spanje, zegt hierover dat een goede
organisatie en voortdurende aanpassingen aan het systeem de basis zijn voor succesvolle
resultaten voor orgaandonatie bij overleden mensen (Wiley, 2017).

Wel is de kans groot dat wanneer Nederland overgaat naar het opt-out systeem het aantal
orgaandonoren zal stijgen. In België is deze overgang van het opt-in systeem naar het optout systeem namelijk ook geweest en het aantal orgaandonoren is daar aanzienlijk
gestegen, zie figuur 14. In België is een overgang van een opt-in systeem naar een opt-out
systeem geweest. Deze overgang is alleen in Leuven doorgevoerd en bijvoorbeeld niet in
Antwerpen. Het effect van de overgang is dan ook te zien in het aantal orgaandonoren. De
cijfers bleven in Antwerpen hetzelfde terwijl het aantal orgaandonoren in Leuven van vijftien
naar veertig orgaandonoren per jaar is gegaan (Maarse & Istamto, 2008, p.27).

Figuur 14, Ontwikkeling aantal postmortale nierdonaties in België.
https://www.nvn.nl/files/nvn_nl/Rapport%20Het%20orgaandonorregistratiesysteem%20in%20Europe
e%20landen.pdf

7.2 Intensive care
In Nederland blijven patiënten die geen uitzicht meer hebben op herstel, niet op de intensive
care. In Spanje houden ze deze patiënten wel op de intensive care met enkel als doel
eventuele orgaantransplantatie uit te voeren. Ze houden de patiënten op de intensive care
zodat de zwakkere organen ook geschikt blijven voor orgaandonatie. Het aantal
orgaandonoren dat op de intensive care in Spanje is opgenomen is 24 procent van het totale
aantal orgaandonoren, terwijl in Nederland de mensen die geen uitzicht hebben op herstel
niet op de intensive care komen. Dit betekent dus, wanneer je alleen naar de getallen kijkt,
dat Nederland een groot aantal orgaandonoren misloopt. Het betekent natuurlijk niet dat
wanneer het in Spanje zo goed loopt dat het in Nederland ook meteen goed loopt
(Kompanje, 2017). Maar volgens geïnterviewde Kompanje zal het aantal orgaandonoren wel
toenemen (Zie bijlage A).

7.3 Leeftijdsgrens
In Nederland is op dit moment een leeftijdsgrens bij bepaalde organen. Een hart bijvoorbeeld
wordt niet meer getransplanteerd bij iemand boven de tachtig jaar (NTS, z.d.). In Spanje en
België hebben ze geen leeftijdsgrens, maar wordt er gekeken of de organen geschikt zijn
voor orgaandonatie. Het aantal orgaandonoren boven de tachtig jaar ligt in Spanje
bijvoorbeeld rond de tien procent van het totaal aantal orgaandonoren, dit zijn
orgaandonoren die Nederland niet kan missen (Wiley, 2017). Volgens geïnterviewde
Kompanje is dit een reden waarom Nederland minder orgaandonoren heeft (Zie bijlage
A).Wanneer dit aangepast zal worden en er alleen gekeken wordt of de organen geschikt zijn
voor orgaandonatie, zal het aantal orgaandonoren waarschijnlijk stijgen. Het hangt er dus
van af of de organen geschikt zijn. Doordat de geneeskunde in Nederland ver is ontwikkeld,
worden de Nederlanders relatief oud. De ouderdom kan een negatieve invloed hebben op de
kwaliteit van de organen, hierdoor kunnen deze niet gebruikt worden voor donatie (Zie
bijlage A). Daarom kan dit alleen in de praktijk gecontroleerd worden.

7.4 Nabestaanden
In België hebben ze het verzet van de nabestaanden met betrekking tot orgaandonatie uit
het donorbeleid gehaald. Eerder mochten de nabestaanden de orgaandonatie nog weigeren
van hun familielid, ook al had diegene toestemming gegeven. De operatie ging dan ook vaak
niet door omdat de familie altijd het laatste woord had. Dit hebben ze uit het beleid gehaald
in 2007 (UZ, Gent, z.d.). De nabestaanden mogen wel verzet overbrengen wanneer hun
familielid informeel verzet heeft aangetoond. De orgaandonatie zal dan niet doorgaan, want
diegene wilde niet dat er orgaandonatie zou plaatsvinden (zie Bijlage C). In Nederland is er
wel de mogelijkheid voor de nabestaanden om niet in te stemmen met de transplantatie van
de patiënt en deze keuze wordt dan ook gerespecteerd door de artsen. In Nederland is het
aantal afwijzingen van de nabestaanden ongeveer 54 procent, dit is in vergelijking met
België en Spanje hoog.

7.5 Donor ziekenhuizen
In Nederland is orgaandonatie alleen mogelijk in de academische ziekenhuizen en in deze
ziekenhuizen is ook weer een selectie gemaakt tussen welke organen getransplanteerd
mogen worden. In Spanje is dit anders, hier mogen ook privéklinieken organen
transplanteren. Het aantal orgaantransplantaties dat in privéklinieken plaatsvindt is echter
heel klein, dus wanneer wij dit in Nederland invoeren zal het waarschijnlijk geen grote impact
hebben op het aantal orgaandonoren. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen, want
misschien zullen deze privéklinieken heel populair zijn in Nederland in tegenstelling tot in
Spanje.

Ook zou het aantal orgaandonoren kunnen toenemen als orgaantransplantatie mogelijk zou
zijn in elk ziekenhuis. Hierdoor wordt het eenvoudiger gemaakt voor mensen, maar over het
daadwerkelijke effect hiervan kan niets met zekerheid gezegd worden.

7.6 Donorformulier
Er is ook een verschil in het donorformulier tussen België en Nederland. In Nederland kan er
namelijk aangegeven worden welke organen iemand voor transplantatie beschikbaar wil
stellen. In België is deze mogelijkheid er niet. Wanneer iemand aangeeft orgaandonor te zijn,
is diegene dat voor alle organen. Dit zorgt ervoor dat alle geschikte organen bij een patiënt
getransplanteerd worden en niet alleen de organen die hij beschikbaar heeft gesteld. Als er
gekozen mag worden welke organen voor donatie zijn, is er een kans dat er nog gezonde
organen in het lichaam achterblijven. Hierdoor loopt Nederland waarschijnlijk organen mis.
Wanneer Nederland invoert dat iemand meteen orgaandonor voor alle organen is, kunnen er
waarschijnlijk meer organen uit een patiënt gehaald worden waardoor er meer organen
beschikbaar zijn voor patiënten op de wachtlijst. De wachtlijst zou hierdoor kunnen afnemen.
Ook kan iemand niet meer aangeven dat de nabestaanden of een bepaald persoon
beslissen, waardoor veel moeilijkheden voor na de dood voorkomen kunnen worden (Argt,
2015). Volgens geïnterviewde Oswald van Dam zorgt deze moeilijke vraag vaak voor het
afwijzen van de orgaandonatie. Deze afwijzingen heeft België voorkomen door de keuze
eruit te halen (Zie bijlage B).

8. Conclusie
Onze hoofdvraag is: Welke aanpassingen in het Nederlandse donorbeleid zouden kunnen
leiden tot een hoger percentage orgaandonoren in vergelijking met landen in Europa waar dit
percentage hoog is? Om dit te onderzoeken hebben wij het donorbeleid van Nederland
vergeleken met het donorbeleid van Spanje en België, omdat deze twee landen een hoog
percentage orgaandonoren hebben.

Als eerste hebben wij het donorbeleid van Nederland weergegeven in hoofdstuk twee. Kort
samengevat is hieruit gebleken dat Nederland een opt-in systeem handhaaft. Dit staat
samen met het Donorregister in de WOD beschreven. Daarnaast zijn er
transplantatiecoördinatoren actief in Nederland en is Nederland lid van Eurotransplant. In
hoofdstuk drie wordt vervolgens gekeken welke factoren hebben geleid tot het huidige aantal
orgaandonoren in Nederland. Uiteindelijk is gebleken dat factoren op het gebied van ethiek
zijn, waarbij hersendode patiënten een kwestie is en onwetendheid over het hele onderwerp
orgaandonatie. Ook zijn er factoren vanuit religie die ertoe hebben geleid dat mensen geen
orgaandonor willen zijn. In hoofdstuk vier hebben wij gekeken naar het donorbeleid van
Spanje en België. Deze landen handhaven een opt-out systeem. Ook zijn er in deze landen
transplantatiecoördinatoren actief en ze hebben een geen leeftijdsgrens voor orgaandonatie.
Daarnaast maakt België gebruik van een donorformulier waarin niet aangegeven kan worden
de nabestaanden te laten beslissen. Hierna hebben wij in hoofdstuk vijf gekeken welke
elementen uit het donorbeleid van Spanje en België hebben gezorgd voor het hoge
percentage orgaandonoren. Een ander belangrijk element is het gebruik van
transplantatiecoördinatoren. In Spanje heeft de oprichting van de ONT en het uitvoeren van
het 40 Donors pmp Plan ook voor een stijging van het aantal orgaandonoren gezorgd. Als
laatste heeft het opnemen van patiënten op de intensive care voor veel orgaandonoren
gezorgd, ook al waren die patiënten uitbehandeld. Door dit te onderzoeken hebben wij een
beeld gekregen van de grote verschillen tussen het Nederlandse donorbeleid en het
Spaanse en Belgische donorbeleid. Deze verschillen hebben wij in hoofdstuk zes
vastgelegd. Tussen Nederland en Spanje zit er verschil in het donorsysteem, de
leeftijdsgrens, de donor ziekenhuizen en de opnames op de intensive care. Tussen
Nederland en België zit er verschil in het donorsysteem, de leeftijdsgrens en de keuze voor
de nabestaanden. Door deze verschillen konden wij in hoofdstuk zeven weergeven welke
elementen uit het Spaanse en Belgisch donorbeleid, die bij deze landen hebben gezorgd
voor een hoger percentage orgaandonoren, ook in Nederland effectief zouden kunnen zijn.

Uit hoofdstuk zeven zouden wij voorzichtig kunnen concluderen dat allereerst de invoering
van het opt-out systeem in Nederland een positieve invloed zou kunnen hebben op het
aantal orgaandonoren. Dit baseren wij op het feit dat België deze overgang ook heeft
gemaakt in 1986 en dat uit onderzoek is gebleken dat het aantal orgaandonoren hierna is
toegenomen. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat enkel het hebben van het
opt-out systeem zorgt voor meer orgaandonoren, want bij de overgang in België zijn er meer
veranderingen geweest, zoals meer voorlichtingen over orgaandonatie die voor meer
orgaandonoren zouden kunnen hebben gezorgd.

Ten tweede zou het opnemen van patiënten op de intensive care met enkel als doel
eventuele orgaantransplantaties uit te voeren, ook al zijn de patiënten uitbehandeld, een
positief effect kunnen hebben op het aantal orgaandonoren in Nederland. Spanje neemt
deze uitbehandelde patiënten namelijk wel op de intensive care op en 24 procent van het
totale aantal orgaandonoren in Spanje is een patiënt die op de intensive care heeft gelegen.
Dit betekent echter niet meteen dat dit in Nederland hetzelfde effect zal hebben, omdat in
Nederland de mensen relatief oud worden waardoor de organen misschien minder geschikt
zijn voor orgaandonatie.

Ten derde zou het afschaffen van de leeftijdsgrens op orgaandonoren voor meer
orgaandonoren kunnen zorgen. In België en Spanje bestaat geen leeftijdsgrens, maar er
wordt enkel gekeken naar de kwaliteit van de organen. In Spanje is tien procent van het
totaal aantal orgaandonoren boven de tachtig jaar. Dit wil echter niet zeggen dat dit in
Nederland ook zo goed zal werken en dit zal dan ook in de praktijk bewezen moeten worden.

Ten vierde zou de mogelijkheid voor de nabestaanden om niet in te stemmen met de
orgaandonatie van hun familielid uit het beleid gehaald kunnen worden, zodat veel
afwijzingen voorkomen worden. In België is dit in 2007 uit het donorbeleid weggelaten,
waardoor er geen instemming meer gevraagd hoeft te worden aan de nabestaanden. Het
percentage familie afwijzingen is hier dan ook afgenomen. Als dit in het Nederlandse
donorbeleid ook zal worden weggelaten, zou dit hetzelfde effect kunnen hebben, namelijk
dat het percentage familie afwijzingen zal afnemen. Nu ligt dit percentage nog op 54 procent.
Dit zou dus kunnen zorgen voor een toename van het aantal orgaandonoren.

Ten vijfde zou een verschil in het donorformulier ook voor meer orgaandonoren kunnen
zorgen in Nederland. België heeft namelijk de mogelijkheid om nabestaanden of een bepaald
persoon na de dood de keuze te laten maken uit het donorformulier gehaald. Zo hoeven de

nabestaanden de keuze niet te maken.
Geïnterviewde van Dam zegt hierover dat wanneer nabestaanden hier snel na de dood mee
geconfronteerd worden, zij sneller de orgaandonatie zullen weigeren. Dit is in Nederland dan
ook vaak het geval. Daarnaast kan in België ook niet de keuze gemaakt worden welke
organen er beschikbaar worden gesteld voor donatie, want je geeft toestemming voor alle
organen. Hierdoor zijn er meer organen beschikbaar. Dit zou in Nederland ook goed kunnen
werken, want wanneer niet aangegeven kan worden welke organen beschikbaar worden
gesteld voor orgaandonatie, is de kans groot dat een donor meerdere organen kan doneren.
Dit heeft dan tot gevolg dat er meer organen beschikbaar zijn voor donatie.
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10. Bijlagen
Voor ons profielwerkstuk hebben wij meerdere mensen geïnterviewd. Allereerst hebben wij
E. Kompanje geïnterviewd. Dit interview is verwerkt in bijlage A. Daarnaast hebben wij O.
van Dam geïnterviewd. Dit interview is verwerkt in bijlage B. Als laatste hebben wij S. Dirix
geïnterviewd. Dit interview is verwerkt in bijlage C.

10.1 Bijlage A
In dit interview hebben wij E. Kompanje geïnterviewd. Hij heeft een eigen blog waar hij veel
informatie deelt over onder andere orgaandonatie waar hij veel kennis van heeft.
1. Kunt u wat vertellen over het huidige Nederlandse donorbeleid?
‘’In Nederland hebben wij een registratiesysteem. Je moet je keuze registreren. Wil je wel
orgaandonor zijn of niet of wil je dat je nabestaanden beslissen.’’

2. Weet u ook wat de donatieprocedure in Nederland inhoudt? Wat is bijvoorbeeld de
regeling van orgaandonatie?
‘’In Nederland kijken de artsen hoe je geregistreerd staat en vragen wanneer je niet
geregistreerd staat of wanneer je ´ja´ hebt ingevuld de nabestaanden nog.’’

3. Zijn er in Nederland transplantatiecoördinatoren actief?
‘’Jazeker.’’

4. Hebben deze ook dezelfde functie als in Spanje?
‘’Ja, ze hebben dezelfde functie.’’

5. Nederland maakt deel uit van Eurotransplant, wat voor invloed heeft Eurotransplant
op orgaandonatie in Nederland?
‘’De organen worden verdeeld onder verschillende landen, zodat meer mensen op de
wachtlijst kans hebben om een orgaan te krijgen.’’

6. Kunt u wat vertellen over het wetsvoorstel van D66, en wat de verschillen zijn
tussen dit wetsvoorstel en het huidige donorbeleid?
‘’Ze hebben eigenlijk het Belgische systeem overgenomen. Daar hebben ze naar gekeken.
Ze hebben het natuurlijk niet letterlijk overgenomen, maar wel als hoofdlijn gebruikt.’’

7. U heeft een artikel geschreven over waarom er meer orgaandonoren zijn in Spanje,
kunt u misschien hier kort iets over vertellen?
‘’Spanje heeft een ander beleid. Het is moeilijk om nu zo uit te leggen, maar het komt er op
neer dat mensen die op de intensive care worden opgenomen ook oudere mensen zijn of
mensen die geen uitzicht op herstel meer hebben, zodat ze hun organen kunnen doneren
wanneer zij hier toestemming voor hebben gegeven of hun nabestaanden. Ook worden
mensen met kanker sneller opgenomen voor orgaandonatie, terwijl wij in Nederland deze
mensen vaak niet gebruiken voor orgaandonatie.’’

8. Weet u meer over het Spaanse donorbeleid en de donatieprocedure?
‘’Ja, ik heb een blog geschreven over het Spaanse beleid en daar staat een link in waarna je
naar veel informatie wordt geleid.’’

9. Weet u ook iets over het Belgische donorbeleid en de donatieprocedure?
‘’Dit is dus het voorgestelde beleid van de D66. Ze hebben een geen-bezwaarsysteem, maar
in de praktijk wordt er nog veel met de nabestaanden gesproken.’’

10. Heeft u misschien een idee waarom Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld
Spanje en België, relatief weinig orgaandonoren heeft?
‘’Ja, dit heeft alles met cultuur te maken. Misschien kijken zij wel heel anders op
orgaandonatie neer. In Spanje zijn er ook veel katholieken. Misschien staan zij er wel veel
meer voor open dan wij in Nederland. Daarnaast hebben ze in Spanje ook dat ze dus ook

oudere mensen of mensen die een ziekte als kanker hebben gehad op de intensive care
opnemen voor orgaandonatie.’’

11. Welke factoren zouden kunnen meespelen als je kijkt naar het huidige aantal
orgaandonoren in Nederland?
‘’Er moet iemand doodgaan en zijn in Nederland heel goed in de geneeskunde en iemand zo
lang mogelijk in leven houden. Daarnaast zijn het aantal verkeersongevallen laag en roken
er minder mensen dan bijvoorbeeld in Spanje.’’

12. Maar wanneer wij ook deze oudere mensen op de intensive care opnemen, zou het
aantal op de wachtlijsten aanzienlijk dalen?
‘’Ja, dan zou het aantal wel dalen.’’

13. Zijn deze organen wel geschikt voor orgaandonatie? Treden er dan niet sneller
complicaties op bij de ontvanger?
‘’Nee, dat is zeker niet het geval.’’

14. Weet u of het percentage afwijzingen van de nabestaanden hoog is in
Nederland? En in Spanje en België?
‘’Het percentage is ongeveer 54 procent, dus die is redelijk hoog. In Spanje en België is dit
minder.’’

15. Weet u wat de grote verschillen zijn in donorbeleid tussen Spanje en Nederland
en/of België en Nederland?
‘’Ja, Nederland heeft een opt-in systeem. Dat is eigenlijk het grootste verschil en dit verschil
zorgt ook voor het grote verschil in orgaandonoren. Daarnaast is er nog een groot verschil
tussen Spanje en Nederland, want Spanje neemt patiënten op de intensive care met de
bedoeling om organen te transplanteren. In Nederland doen wij dit niet waardoor wij veel
organen mislopen voor donatie.’’

16. Mogen ze in Spanje dan ook alle organen transplanteren of alleen bepaalde
organen in een ziekenhuis?
In Spanje mogen ze in een ziekenhuis dat organen mag transplanteren elk orgaan
transplanteren.

10.2 Bijlage B
In dit interview worden vragen gesteld aan O. van Dam. Hij zit in de D66 van Zwolle en heeft
eerder een radio-interview gegeven over orgaandonatie. Hij weet veel over het wetsvoorstel
van de D66 en is ook bekend met het huidige Nederlandse beleid.

1. Weet u wat de geschiedenis van het Nederlandse beleid is?
‘’Nee, Volgens mij hebben we in de jaren 90 donorregistratie ingevoerd, maar verder weet ik
het niet. Ik heb in 1998 het ingevuld. Voor die tijd weet ik niet hoe het ging. We hebben al
jaren dit Donorregister met beperkt succes. Er zijn natuurlijk mensen die wel geregistreerd
staan, maar in de praktijk zijn er ook veel mensen die niet geregistreerd zijn, maar die wel
interessante donoren zijn. Waarbij mensen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad dat
het wel heel vervelend is dat de nabestaanden de vraag krijgen of hij donor wil zijn.’’
2. Dus het resultaat is eigenlijk een beetje tegengevallen?
‘’Dat weet ik niet, ik weet niet wat de verwachtingen waren, maar de situatie zoals hij nu is
eigenlijk niet voldoende omdat er nog veel wachtlijsten zijn terwijl er eigenlijk wel meer
mensen donor willen zijn dan er geregistreerd staan. En dat leid dus tot mensen die onnodig
overlijden omdat ze een donororgaan nodig hebben of orgaanhandel dat helemaal
ongewenst is.’’
3. Weet u ook waarom er zo’n tekort is? Behalve dan dat de familie tegen is.
‘’Nou, ik weet niet of de familie tegen is, maar het is wel op het moment dat je je kind een
ongeluk krijgt en overlijd, dat komt altijd onverwacht en ongelukkig en dan wordt de vraag
gesteld of hij organen wil donoren. En dan vragen ze zich af, o, wilde ‘’Pietje’’ zelf? Dat
weten ze niet, want hij heeft zich niet geregistreerd en de nabestaande heeft dan vaak geen
behoefte aan zo’n gesprek.’’

4. Dus dat is eigenlijk de reden dat de D66 dat onderdeel uit het beleid heeft gehaald?
‘’Ja, ze willen dat zoveel mensen zich registreren, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk
donoren, omdat de wachtlijsten hoog zijn en ook zodat mensen zich ook registreren wanneer
ze geen orgaandonor willen zijn, zodat op het moment dat hij overlijdt of bijna overlijdt de
nabestaanden niet de vraag krijgen of hij donor wil zijn want dat weten ze dan. Of ook dat hij
wel donor wil zijn, dat je kunt zeggen tegen de nabestaanden dat hij donor wil zijn. Dat vind
ik juist goed aan de D66 dat ze dat hebben gedaan. En het is goed dat mensen zich moeten
registreren, want dat mensen zich niet registreren is eigenlijk maatschappelijk onwenselijk.’’

5. Hebben ze de keuze dat nabestaanden mogen kiezen eruit gehaald of zit die er nog
steeds in?
‘’Nee, die zit er nog steeds in. Het voorstel is dat je een brief krijgt, wilt u donor worden? ‘’ja’’,
‘’nee’’, ‘’nabestaanden beslissen’’, ‘’een specifiek persoon beslist’’. Als je daar niet op
reageert, iedere 18-jarige krijgt die brief in principe, dan krijgt hij nog een brief met hetzelfde
en de opmerking als u niet reageert, gaan wij ervan uit dat u orgaandonor wilt zijn. Als je dan
nog niet reageert, krijg je na zes weken nog een brief met de bevestiging: ‘’We hebben
opgenomen dat u geen bezwaar heeft.’’ Dit wordt ook zo genoteerd, dat iemand geen
bezwaar heeft. Er wordt niet geregistreerd ‘’ja’’. Dit kan je dan ook nog nagaan.’’

6. Dan gaan ze alsnog naar de nabestaanden om instemming?
‘’Nou eigenlijk gaan ze altijd even naar de nabestaanden.’’

7. Wat is dan het verschil tussen de instemming en de toestemming?
‘’Dat blijft zoals het in het huidige beleid zit. De keuze van de nabestaanden wordt
gerespecteerd, maar wanneer de patiënt donor wil zijn, houden de nabestaanden daar vaak
rekening mee. Als iemand niet actief iemand ‘’nee’’ heeft gezegd, dan kunnen de
nabestaanden vaak hun conclusie wel trekken. Ze kunnen het dan nog altijd niet willen
vanwege het verdriet.’’

8. Weet u of er aanpassingen in het beleid zijn geweest?
‘’Nee, het donorbeleid is volgens mij al heel oud, maar ik weet niet of er aanpassingen zijn
geweest. Er zijn vooral campagnes geweest, maar dit gaat volgens mij wel de grootste
aanpassing zijn als hij erdoor komt. Zo werd het ook wel beleefd in de Tweede Kamer.’’
9. Weet u ook hoe het huidige Nederlandse beleid eruit ziet?
‘’Het huidige beleid gaat over dat je je actief moet registreren. Je moet naar een site gaan
waar je je keuze aangeeft en de organen die je wel of niet wilt doneren. Dan krijg je zo’n
kaartje waar dat op staat, maar volgens mij zoeken ze dat altijd in de systemen na.’’

10. Weet u welke aspecten uit dit beleid hebben gezorgd voor het huidige aantal
orgaandonoren?

‘’Omdat je je actief moet registreren voor wanneer je dood gaat en mensen houden er niet
van om hierover na te denken. Mensen stellen het vaak uit of schuiven het weg. Het is nooit
actueel voor mensen behalve wanneer ze zelf een orgaan nodig hebben of iemand in hun
omgeving. Dan gaan de mensen er wel over nadenken.’’

11. Dus het grote verschil tussen het huidige beleid en het beleid van de D66 is dat
wanneer je niets invult dat je dan geen bezwaar hebt.
‘’Ja, dat je dan geen bezwaar hebt en dat we er dan vanuit gaan dat je geen bezwaar hebt
en dat je dus donor wilt zijn. Dat is wel een verschil ja. Eigenlijk is dat ook weer niet zo
verschrikkelijk groot, maar doordat dat geregistreerd wordt, ja dan staat je keuze
geregistreerd en als je een andere keuze wil dan moet je dat aangeven. En dat is wel een
verschil, want als je het niet wil dan moet je actie ondernemen en als je het niet belangrijk
vindt dan laat je dat staan. En volgens mij sluit dat ook wel aan met wat de meeste mensen
willen. De meeste willen het wel zijn en de meeste willen een orgaan graag ontvangen. Maar
de kans dat je een orgaan ontvangt is vaak wel zeven keer zo groot dan dat je een orgaan
doneert, want de meeste mensen overlijden wanneer ze oud zijn of dat ze ziek zijn waardoor
ze hun organen niet meer kunnen donoren. En een gezond iemand kan verschillende levens
redden.’’

12. Dus eigenlijk blijft het hoofdpunt van D66 dat wanneer ze geen antwoord geven ze
geregistreerd staan als geen bezwaar en dit zorgt voor een hoger aantal
orgaandonoren?
‘’Ja, het heeft direct al geleid tot veel mensen die hebben gezegd ik wil het niet. Mensen
hebben zelf de keuze of ze orgaandonor willen zijn, maar het is wel fijn dat dit geregistreerd
staat, want dan is dat gewoon duidelijk. Misschien is dat juist wel heel goed dat wanneer je
geen donor wilt zijn, je dat aangeeft, zodat de arts niet de vraag aan de nabestaanden hoeft
te stellen.’’

13. Wat vindt u van het beleid van de D66?
‘’Ik vind het een goed beleid. Iedereen houdt zijn vrije keuze. Ik vind dat er heel veel rare
reacties opkomen, zoals ‘de overheid steelt mijn organen’. De overheid heeft helemaal geen
belang bij jouw organen. Het zijn andere mensen die jouw organen nodig hebben en
uiteindelijk zorgen we met zijn allen voor elkaar in Nederland net als met de belasting. Ik
vind niet dat de overheid organen steelt.’’

14. Zou het beleid nog aangepast kunnen worden, zodat ook de mensen die dit vinden
gestimuleerd worden om eraan mee te werken?
‘’Ja, goede vraag. Ik zou het niet weten eigenlijk, maar het is denk ik wel in ieder geval bij
een aangepast beleid dat je mensen hoort die heel extreem reageren omdat het nieuw is.
En dat bij de meeste mensen de vraag opkomt: wat wil ik en niet dat de overheid hun
organen steelt of de arts gaat mijn organen stelen. Want in die zin verandert er ook weinig,
want wanneer jij niet geregistreerd staat zou de arts net zo goed jouw organen kunnen stelen
als bij het andere beleid wanneer ze dat willen.’’

15. Eigenlijk is het beleid volgens u dus waterdicht voor dit soort argumenten?
‘’Ja, eigenlijk wel. Maar dat verandert natuurlijk niet het gevoel van die mensen. En er is
natuurlijk ook sprake van evaluatie. Binnen twee jaar wordt er natuurlijk gekeken naar het
succes van de wet en hoe moeten we het aanpassen en dan kan het ook teruggedraaid
worden.’’

16. Weet u ook iets over het huidige aantal orgaandonoren?
‘’Ja, volgens mij zou 88% wel organen willen ontvangen en maar 1 op de 10.000 mensen
kan donor worden op het moment van overlijden. 63% van de mensen wil wel donor zijn,
maar 24% daarvan staat als ‘’ja’’ geregistreerd.’’

17. Waarom zijn er dan zo weinig mensen die niet geregistreerd zijn, terwijl ze wel
orgaandonor willen zijn?
‘’Omdat ze niet geregistreerd staan, omdat dat te moeilijk is en ze willen daar niet over
nadenken. Zestig procent staat niet geregistreerd en veertig procent dus wel. Ik vind vooral
dat mensen die geen orgaandonor willen zijn, zich moeten registreren, zodat de
nabestaanden zich daar niet meer mee bezig hoeven te houden. Dat vind ik misschien wel
het grootste nadeel van dit voorstel, want de mensen die wel orgaandonor willen zijn, hoeven
gewoon niets te doen waarbij de krachtige ja verdwijnt. Dat is dan jammer aan dit beleid.’’

18. Weet u waar de D66 naar heeft gekeken toen ze dit beleid hebben gemaakt.
‘’In ieder geval was het wel bekend dat een dergelijk soort beleid in andere landen wel
werkte. Ik weet niet precies waar ze naar hebben gekeken, maar ik kan me voorstellen dat er
is gekeken naar het probleem met te lange wachtlijsten in Nederland. Wat doen andere

landen met kortere wachtlijsten anders en wat kunnen wij veranderen. Dat kan van
Kamerleden zelf komen, maar dat kan ook uit het land zelf komen. Veel mensen zijn hiermee
bezig zoals artsen die er ook veel verstand van hebben en kunnen aangeven wat zij graag
anders willen zien. Ik weet het niet precies, maar het gebeurt wel vaker zo. Dat andere
deskundigen de Kamerleden helpen.’’

10.3 Bijlage C
In dit interview worden vragen gesteld aan S. Dirix. Hij is een medewerker van Dienst
Transplantatiecoördinatie Transplantatiecentrum, Universitair ziekenhuis Leuven in België.
1. Wat houdt ‘overlevendoorgeven’ in?
“Overlevendoorgeven is een website op initiatief van het UZ Leuven, het is dus geen
stichting. Deze site is opgericht om zoveel mogelijk mensen informatie te geven over
transplantatie. Vaak staan er op veel websites maar een beetje informatie en ons doel was
dan ook om zoveel mogelijk informatie op één plek te krijgen. Dit is dus opgericht door UZ
Leuven en een derde deel van alle transplantaties is uitgevoerd in het transplantatiecentrum
van Leuven.”

2. Wat weet u over het Belgische donorbeleid?
“In de wet van 1986 is bepaald dat elke Belg donor is tenzij hij/zij bij leven verzet heeft
aangetekend. Dat is geldig voor elke inwoner die ingeschreven staat in het
bevolkingsregister. Dit geldt ook voor personen die wonen in België en die langer dan 6
maanden ingeschreven staan in het vreemdelingenregister. België was een van de eerste
landen van de Eurotransplant met deze wetgeving. Daarna volgen andere landen in
Eurotransplant. Deze 8 landen hebben dezelfde wetgeving, behalve Nederland en Duitsland.
In België wordt de familie er bij betrokken, vooral als iemand zich niet heeft geregistreerd.
Familie kan ook informeel verzet aantekenen. Als iemand zich niet heeft geregistreerd, en
dat is 96%, spreekt de arts met de familie over mogelijke donatie en over eventueel
informeel verzet die hun familielid heeft aangetoond. Met informeel verzet wordt bedoeld dat
iemand niet verzet heeft aangetoond bij het gemeentehuis, dus formeel verzet, maar door
bijvoorbeeld een briefje in zijn portefeuille, of door iets anders. Een verschil met Nederland is
dat je in Nederland kunt aangeven welke organen je wilt doneren. In België is dat niet zo, je
geeft of toestemming voor alle organen, of geen toestemming.”

3. In 1986 is er een wet aangenomen waarbij het opt-out systeem werd geïntroduceerd,
welke grote veranderingen zijn er toen gekomen?

“Voor 1986 was niemand donor terwijl nu iedereen donor is, behalve bij verzet. Dit verzet kan
je alleen zelf aantonen. In de vroegere wetgeving kon je als 1e graads familie donatie
weigeren, maar dat kan nu niet meer. Alleen als de patiënt informeel verzet heeft
aangetoond, kan de familie dat ook overbrengen. Er wordt wel geluisterd naar de familie,
maar meer of de betrokkene informeel verzet heeft aangetekend.”

4. Welke van deze veranderingen denkt u dat er voor gezorgd heeft dat het aantal
orgaandonoren relatief hoog is, in vergelijking met andere landen?
“Dat is omdat Nederland niet dezelfde wetgeving heeft. Alle landen die dezelfde wetgeving
hebben als België, hebben ook een hoog aantal orgaandonoren. Dat heeft dus alleen te
maken met wetgeving. De wetgeving heeft ervoor gezorgd dat mensen meer pro-donatie
gaan denken. In België werken we aan educatie onder bewoners en transplantatiecentra.
Hierdoor gaan mensen anders denken in België, en komt er een andere mentaliteit. Het is
belangrijk om orgaandonatie uit de taboe te halen en er genoeg aandacht aan te geven. Een
ander feit is dat er sinds 2003 ook orgaandonatie is onder dcd donoren. Dcd donoren zijn
donoren die een hartstilstand hebben gehad waarbij het hart niet meer klopt. Daartegenover
staan hersendode donoren.”

5. Was er voor 1986 ook al een donorwet of kwam die pas in 1986? En zo ja, wat hield
die donorwet in?
“Voor 1986 was er geen donorwet. Er waren wel orgaantransplantaties voor 1986, maar daar
was nadrukkelijke toestemming voor nodig van de nabestaanden, omdat er dus geen
concrete donorwet was. In UZ Leuven was bijvoorbeeld de eerste niertransplantatie in 1963,
dus dat was voordat de donorwet werd ingevoerd. Na 1986 werd de wet door de jaren heen
meer concreter.”

6. Zijn er na 1986 nog dingen aangepast in het beleid, of dat er nieuwe elementen zijn
bijgekomen?
“Vroeger was verzet van 1e graads familie mogelijk, nu niet meer.”

7. België is overgegaan van het toestemmingssysteem naar het geenbezwaarsysteem, kunt u hier iets over vertellen?
“Daar heb ik net wat over verteld. Het aantal donoren is hierdoor wel wat gestegen, maar niet
ontzettend.”

8. Zijn er andere factoren, behalve het beleid, die hebben meegewerkt aan het hoge
aantal orgaandonoren? In Spanje waren er bijvoorbeeld veel verkeersongevallen,
waardoor het aantal orgaandonoren toenam.
“Nee, de stijging is niet te wijten aan bijvoorbeeld verkeersongevallen. Vaak is de reden
hersenbloedingen of herseninfarcten. Wel heeft het implementeren van hartdode donoren
voor een stijging gezorgd in het aantal donoren. Het aantal dcd donoren is wel gestegen,
maar er is niet echt een positieve invloed. De stijging is grotendeels te wijten aan de
sensibiliseringsactie, bijvoorbeeld op scholen of hogescholen. We praten dan bijvoorbeeld
met leraren omdat zij een opvoedende functie hebben, die ze dan ook weer kunnen
doorgeven aan hun leerlingen. Het aantal aangemelde donoren is hierdoor toegenomen.
Daarnaast worden ook artsen opgeleid. De donor ziekenhuizen, dat zijn er 35, worden ook
gesensibiliseerd. Eigenlijk worden alle lagen binnen de bevolking en ziekenhuizen
gesensibiliseerd.”
“Als je Nederland met België vergelijkt, heeft Nederland wel een hoger aantal dcd donoren
dan België. Dat heeft te maken met het feit dat men in Nederland niet langer gaat wachten
tot iemand effectief hersendood wordt. In Nederland stoppen ze sneller de
behandelprocedure, dus wordt een patiënt hartdood en niet hersendood. Het nadeel van dcd
donoren is dat het hart niet wordt weggenomen terwijl als je wacht, en iemand wordt
hersendood, kan het hart wel worden getransplanteerd. In België zijn 70% van alle
postmortale donoren hersendood tegenover 30% hartdood. In 2015 was dat in Nederland
50% hersendood tegenover 50% hartdood. In Nederland zijn er dus relatief ook minder
harten die kunnen worden gedoneerd.”

9. Heeft België gekeken naar andere landen als het gaat om aanpassingen in het
donorbeleid?
“België kijkt niet naar andere landen, maar naar de ontwikkeling in transplantatiecentra. Ze
wachten resultaten af en doen onderzoeken. Omdat de wachtlijsten groot zijn, worden meer
donoren aanvaardt. Mensen die bijvoorbeeld 20 jaar geleden niet aangemeld mochten
worden, mogen dat nu wel zonder dat het een nadelige invloed zal hebben op de ontvanger.”

10. Wat weet u over de donatieprocedure in België?
“In België zijn 7 transplantatiecentra: in Leuven, Antwerpen, Gent, Brussel, Jette, Aalst en
Luik. In België mag enkel getransplanteerd worden in een universitair ziekenhuis. Elk
transplantatiecentrum heeft een aantal ziekenhuizen waarmee het samenwerkt. Als er in zo’n
ziekenhuis een hersendood persoon ligt, dan zal dat ziekenhuis contact opnemen met het

transplantatiecentrum en wordt die persoon als donor aangemeld. Dat transplantatiecentrum
zet dan de procedure in. Als eerst bepaalt het transplantatiecentrum of de patiënt verzet
heeft aangetekend. Dan wordt er gekeken of de patiënt medisch geschikt is. Hierna neemt
het transplantatiecentrum contact op met het ziekenhuis waar de patiënt ligt, en geeft de arts
informatie. Die arts gaat dan in gesprek met de familie. Als blijkt dat er geen (in)formeel
verzet is aangetekend en de patiënt medisch geschikt is, volgen er onderzoeken welke
organen geschikt zijn voor transplantatie. Organen die niet geschikt zijn, blijven in het
lichaam. Ondertussen worden de gegevens naar Eurotransplant gestuurd, daar staan alle
gegevens van mensen binnen Eurotransplant die op de wachtlijst staan. Eurotransplant
bepaalt dan wie welk orgaan krijgt van de donor. Deze personen kunnen uit verschillende
landen en steden komen. De transplantatiecentra die de organen krijgen toegewezen, kijken
of de donor geschikt is voor de patiënt. Zo niet, gaat hij naar een ander centrum die
bovenaan de ‘reservelijst’ stond. Als alle organen zijn toegewezen, worden er afspraken
gemaakt over wanneer de organen worden weggehaald bij de donor. De operatie voor het
wegnemen van de organen, wordt altijd gestart door een chirurg in het ziekenhuis waar de
donor zich heeft aangemeld. Daar worden tegelijkertijd organen uitgehaald en verpakt en
opgestuurd naar de ziekenhuizen waar de organen heen moeten. Bij een hart en longen gaat
het met een privéjet of helikopter. Anders gaat het via een lijnvlucht, zoals KLM, of gewoon
per wagen.”

11. Sinds wanneer zijn de transplantatiecoördinatoren in België actief en wat doen ze
precies?
“Midden jaren 80, ongeveer tegelijk met de wetgeving. In België zijn er in totaal ongeveer 30
en die werken in een transplantatiecentra. In Leuven zijn er 5 transplantatiecoördinatoren.”

12. Zijn die transplantatiecoördinatoren in alle ziekenhuizen actief, of alleen in de
grootste?
“Die zijn alleen actief in universitaire ziekenhuizen en dus niet in kleine regionale
ziekenhuizen.”

13. Is orgaantransplantatie mogelijk in elk ziekenhuis?
“Nee, alleen in universitaire ziekenhuizen. Niet elk ziekenhuis doet elke transplantatie. De
één doet bijvoorbeeld geen hart, en de ander geen longen. Leuven doet elke transplantatie.”

14. Wat is de maximum leeftijd voor orgaandonatie in België?
“Er is geen maximale leeftijd, elke mogelijke orgaandonor wordt aangemeld.”

15. Zijn er veel familie afwijzingen en zo ja, waar zou dat door kunnen komen?
“In België was dat in 2016 15%. In België moeten alle artsen spreken over orgaandonatie
met familie. Er zijn verschillende redenen waarom familie orgaandonatie afwijzen,
bijvoorbeeld godsdienst. Ten tweede zijn sommige familieleden onvoldoende geïnformeerd
over orgaandonatie, vandaar de sensibilisering die we nu uitvoeren. Ook is men bang dat het
lichaam wordt geschonden, maar in de wet staat dat er met respect met het lichaam om
moet worden gegaan. Daarnaast vindt men het moeilijk om voor anderen een beslissing te
nemen, en durven ze hierdoor geen ja te zeggen. Om dit te vermijden is het belangrijk om
over orgaandonatie te praten, zo weet je wat elkaars mening is hierover. Ook twijfelen
sommige mensen over de toewijding van organen, ze denken bijvoorbeeld dat er sprake is
van orgaanhandel. Als laatste twijfelen mensen over hersendood, ze weten vaak niet wat het
is.”

16. Wat voor invloed heeft de deelneming aan Eurotransplant op het aantal
orgaandonoren in België?
“Het heeft geen invloed op het orgaandonoren. Het heeft alleen invloed om de meest
geschikte ontvanger te vinden voor een donor. Ze vinden namelijk eenvoudiger een goede
ontvanger in een groter gebied.”

17. Wat houdt de Eurotransplant nog meer in voor orgaandonatie, regelen ze
bijvoorbeeld ook nog andere dingen?
“Ze regelen voornamelijk dat organen worden toegewijd aan ontvangers. Ook stellen zij
adviezen op, bijvoorbeeld hoe om te gaan met dcd donoren. Ook vergelijken ze landen met
elkaar, en kunnen zo landen adviseren. Ze zijn een belangrijke schakel tussen de landen.”

18. Is er een regeling in België voor bijvoorbeeld het transport van organen, of voor de
wachtlijsten enz.?
“In België is er geen regeling, een transplantatiecentrum mag zelf de regelingen bepalen.”

19. België heeft in vergelijking met veel Europese landen, en ook met Nederland, meer
orgaandonoren per miljoen inwoners. Heeft u misschien een idee waarom er zo’n
verschil is?
“België heeft een goede wetgeving in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland en Duitsland.”

20. Is België nog steeds bezig het aantal orgaandonoren te verhogen en zo ja, wat
wordt eraan gedaan?
“Ja, dagelijks. We geven goede educatie, sensibilisatie en er is uitbreiding van de criteria
voor donoren.”
21. Wat zou België nog kunnen veranderen aan het huidige donorbeleid om het aantal
orgaandonoren te verhogen?
“Nog meer sensibiliseren en educatie.”

