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Voorwoord 
 
Voor u ligt het modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie. Hierin vindt u de 
belangrijkste informatie op het gebied van donatie en transplantatie van organen en 
weefsels. In 2010/2011 heeft een landelijke commissie met vertegenwoordigers uit het veld 
van orgaan- en weefseldonatie gewerkt aan de herziening van het modelprotocol van 
2006/2007. Voortschrijdend (medisch) inzicht in de transplantatiegeneeskunde heeft geleid 
tot een verruiming van de donatiemogelijkheden en gewijzigde procedures en contra-
indicaties. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op veranderingen in de 
leeftijdsindicaties en de allocatietijd van non-renale organen bij non-heartbeating 
orgaandonatieprocedures categorie lll. Verder zijn er ten opzichte van de vorige versie 
belangrijke veranderingen in het gedeelte dat gaat over donorbehandeling. Sinds 2011 is de 
commissie niet bij elkaar geweest en heeft de NTS de noodzakelijke wijzigingen 
doorgevoerd, met als belangrijkste wijziging een aangepast hersendoodprotocol. 
 
 
 
 
Wijzigingen: 
 

Datum Versie Wijzigingen 

24-02-2011 1  

24-05-2011 2 - Dunne darm leeftijd naar 1 tot ±50 jaar (p. 12); 
- H. 7 Donorbehandeling herzien. 

17-01-2012 3 - Hartklepleeftijd naar Vrouw: tot 66 jaar; Man: tot 61 jaar (p. 23); 
- Stukken mbt donoraanname aangepast op orgaancentrumtaken 

bij NTS. 

05-03-2012 4 - Schema van bijlage 5 aangepast; 
- Bijlage 6 aangepast. 

30-07-2012 5 - Verduidelijking wilsonbekwaamheid (p. 30). 

06-09-2012 6 - Protocol inzake veiligheid en kwaliteit en veiligheid bij 
orgaandonatie en –transplantatie toegevoegd als bijlage 1; 

- Tekst Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 toegevoegd als bijlage 
4; 

- Wettekst Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal vernieuwd. 

Juli 2013 7 - Wetswijziging ten aanzien voorbereidende handelingen 
orgaandonatie toegevoegd (p.13 en p.16); 

- Verduidelijking ten aanzien van wilsonbekwaam in relatie tot 
orgaandonatie (p. 30); 

- Wettekst Wet op de orgaandonatie vernieuwd (bijlage 2). 

Juli 2014 8 - Koelingstijd corneadonatie gewijzigd (p. 25) 
- Beiderzijdse cataract OK en corneadonatie (p.25) 

Februari 
2015 

9 - ‘Protocol kwaliteit en veiligheid bij orgaandonatie en –
transplantatie’ vervalt en is vervangen door de EU Richtlijn 
2010/45/EU (bijlage 1). 

1 Augustus 
2016 

9.1 - Nieuw hersendoodprotocol Staatsblad 2016, nr. 170 (Hoofdstuk 6) 
en hersendoodformulier met toelichting (Bijlage 6)  

- Nieuw donatieformulier: term oogweefsel toegevoegd aan 
doneerbare weefsels (Bijlage 7) 

- Marfan verwijderd als algemene contra-indicatie (p. 23) 
- Sclera en femoraal arteriën toegevoegd aan doneerbaar weefsel 

(p. 23) 
- De term cornea vervangen voor de term oogweefsel (waaronder 

cornea en sclera vallen). 
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10 Oktober 
2016 

9.2 - Hartklepleeftijd naar Vrouw: t/m 70 jaar, Man t/m 65 jaar (zowel 
orgaandonoren als niet orgaandonoren) (p. 23).  

- Botleeftijd naar t/m 65 jaar (p. 23). 
- De ondergrens leeftijd voor nier en longdonatie bij non-

heartbeating donatie is komen te vervallen (p. 14). 
- Toegevoegd dat de contra-indicaties voor orgaandonatie relatieve 

contra-indicaties zijn (gezien het verschuiven van enkele grenzen) 
(p. 12) 

- De mogelijkheid van internet raadplegen verwijderd (p. 38). 
- Toevoeging m.b.t. het opvragen van medische gegevens t.b.v. 

weefseldonatie (p. 72) 
- Wet op de orgaandonatie zoals opgenomen in Bijlage 2 

geactualiseerd (p. 95) 
- Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal zoals opgenomen in 

Bijlage 3 geactualiseerd (p. 108) 
- Eisenbesluit lichaamsmateriaal zoals opgenomen in Bijlage 4 

geactualiseerd (p. 116) 
- Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood zoals 

opgenomen in Bijlage 5 is vervallen (p. 129)  
- Bijlage 9 'Wetgeving over gebruik restmateriaal' is vervallen (p. 

135) 
- Trefwoordenregister verwijderd en bijlagen nummering herzien 

7 December 
2016 

9.3 - Bijlage 6 Aangepast hersendoodformulier (versie 22 november 
2016). Dit formulier vervangt het eerdere hersendoodformulier 
welke foutief was vastgesteld in het Staatsblad 2016, 170, en de 
bijbehorende notitie (p. 130)  

2 Februari 
2017 

9.4 - In Bijlage 6 Formulier vaststelling hersendood het woord ‘geen’ 
verwijderd in de zin: Geen reanimatie in de 12 uur voorafgaande 
aan start van de hersendoodprocedure (p130). 

28 Maart 
2017 

9.5 - Melanoom met bewezen metastasen toegevoegd aan de tabel 
met algemene contra-indicaties voor weefseldonatie (p.23) 

- In Bijlage 8, p.134 is de zin over seksueel contact tussen 
mannen aangepast. In deze zin is de tijdsperiode van 5 jaar 
veranderd in 12 maanden: “Mannen die in de afgelopen 12 
maanden seksueel contact hebben gehad met een man”. 

21 Juni 
2017 

9.6 - In Bijlage 6 aangeduid dat dit het hersendoodformulier is zoals 
per 1 juni 2017 officieel in werking getreden is (inhoudelijk was 
deze aanpassing al in versie 9.4, op 2 februari 2017 
doorgevoerd, vooruitlopend op het officiële besluit.) (p130) 

1 oktober 
2017 

9.7 - Volledige aanpassing en herziening hoofdstuk 5 
- Aanpassing raadpleegprocedure 
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Afkortingenlijst 
 
CABG = coronary artery bypass grafting 
CTA = CT-angiografie 
FG = forensisch geneeskundige 
DBTL = dubbel ballon triple lumen 
DC = donatiecoördinator  
EEG = electro encefalogram 
HBV = hepatitis B virus 
HIV = human immunodeficiency virus 
HTLV = human T-lymphotropic virus 
NTS = Nederlandse Transplantatie Stichting 
OvJ = officier van justitie 
pCO2 = partiële druk van CO2 in bloed 
TC = transplantatiecoördinator  
TCD = transcranieel doppleronderzoek 
WOD = Wet op de orgaandonatie 
WVKL = Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 
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Algemeen stroomdiagram donatie 
 
In het onderstaande stroomdiagram staan de verschillende stappen van het donatieproces 
beschreven. Per stap wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken en bijlagen in het 
modelprotocol. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen donatie algemeen, orgaandonatie en 
weefseldonatie. 
 
Schema A.  Algemeen stroomdiagram donatie 
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Typen donoren voor donatie van organen en weefsels 
 
In schema B staat uitgewerkt voor welke typen van donatie overleden patiënten in 
aanmerking kunnen komen. In schema C is dit uitgewerkt voor patiënten met een infauste 
prognose. In beide schema’s wordt bij de typen donoren verwezen naar de relevante 
hoofdstukken. 
 
Schema B.  Overleden patiënt: typen donoren voor donatie van organen en weefsels  
 

 
 
 
 
Schema C.  Patiënt met infauste prognose: typen donoren voor donatie van organen en 
weefsels  
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1. Orgaandonatie 
 
1.1 Algemeen 

Er zijn twee vormen van orgaandonatie: heartbeating donatie en non-heartbeating donatie. 

 Heartbeating donatie wil zeggen dat een donor hersendood is met een intacte 
circulatie (zie paragraaf 1.2).  

 Bij non-heartbeating donoren (zie paragraaf 1.3 t/m 1.5) heeft de behandelend arts 
op grond van een infauste (neurologische) prognose besloten de behandeling dan 
wel beademing te staken en te wachten op een circulatiearrest (non-heartbeating 
donatie categorie III, zie paragraaf 1.3). In de vijf minuten volgend op het 
circulatiearrest mogen geen invasieve handelingen worden verricht. Deze zogeheten 
no-touch-periode garandeert hersendood. Pas daarna beginnen de perfusie en de 
preservatie van organen. Als de circulatie gestopt is, bemoeilijkt dit een optimale 
preservatie van alle organen; in dat geval zijn het hart en de dunne darm niet 
geschikt voor donatie. 

 
Vanwege de goede preservatiemogelijkheid en het behoud van de goede functie van 
alle organen, inclusief het hart en de dunne darm, heeft heartbeating orgaandonatie de 
voorkeur boven non-heartbeating donatie. Non-heartbeating donatie is alleen aan te 
bevelen als heartbeating donatie niet mogelijk is of als hersendood ook na langere tijd 
niet te verwachten is. 
 
 
Tabel 1.1  Geschiktheid organen bij heartbeating en non-heartbeating donatie? 
 

   
Heartbeating 
donatie 

Non-heartbeating 
donatie 

Hart X  

Longen X X 

Lever X X 

Dunne darm X  

Pancreas X X 

Nieren X X 
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1.2 Orgaandonatie bij heartbeating donoren 

In het stroomdiagram hieronder is te zien welke stappen er genomen dienen te worden bij 
een beademde hersendode patiënt met een intacte circulatie. Zie voor een verdere 
toelichting paragraaf 1.2.1. 
 
Schema 1.1  Stroomdiagram heartbeating orgaandonatie 
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1.2.1 Criteria voor heartbeating donatie 

In het algemeen geldt dat iedere hersendode patiënt een multi-orgaandonor kan zijn. Het 
uiteindelijke besluit welke organen wel of niet gebruikt kunnen worden is vaak een optelsom 
van relatieve contra-indicaties bij de donor, waarvan de leeftijd er een is en waarbij ook 
factoren van de ontvanger een belangrijke rol spelen. In verband met het relatieve karakter 
van de leeftijdsgrens wordt geen bovengrens meer gehanteerd voor nier en lever. Indien niet 
duidelijk is of donatie mogelijk is, dient overlegd te worden met de transplantatiecoördinator 
of het Orgaancentrum van de NTS. 
 

Tabel 1.2  Leeftijdsindicatie per orgaan bij heartbeating donatie 

 

Nieren  Geen leeftijdsbeperking 

Lever Geen leeftijdsbeperking 

Longen tot ± 75 jaar 

Hart tot ± 65 jaar 

Pancreas: gehele pancreas tot ± 60 jaar 

Pancreas: eilandjes van Langerhans tot ± 75 jaar 

Dunne darm 1 tot ± 50 jaar 

 
Contra-indicaties voor heartbeating donatie 
N.B. Overleg bij twijfel met een TC of de NTS. 

 
Algemene (relatieve) contra-indicaties 
- onbekende doodsoorzaak 
- onbekende identiteit 
- onbehandelde sepsis 
- maligniteiten, met uitzondering van enkele primaire, niet-gemetastaseerde hersentumoren 

en indien de voorgeschiedenis een curatief behandelde maligniteit vermeldt 
- actieve virale infectie met rabiës, herpes zoster, rubella of hiv 
- actieve tuberculose 
- anencefalie 

 
Tabel 1.3 Orgaanspecifieke contra-indicaties 

 

Nieren - primaire nierziekte 

Lever - bewezen levercirrose 

Longen 

- chronische obstructieve longziekte waarvoor medicatie voorgeschreven is 
- andere ernstige longpathologie, zoals fibroserende longziekte 
- bewezen aspiratie; in geval van enkelzijdige aspiratie de niet-aangedane long 
wel aanbieden 

Hart  

- angina pectoris, myocardinfarct, coronaire bypassoperatie in voorgeschiedenis 
- ernstig kleplijden 
- maligne ritmestoornissen 
- cardiomyopathie 

Pancreas 
- diabetes mellitus type I 
- chronische of acute pancreatitis 

Dunne darm 
- darmresectie in voorgeschiedenis 
- inflammatoire darmziekte 
- coeliakie 
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1.2.2 Handelingen bij heartbeating donatie 

In het ziekenhuisprotocol worden functionarissen aangewezen die binnen het ziekenhuis zijn 
belast met de volgende taken: 
- het Donorregister raadplegen; 
- donoren aanmelden bij het Orgaancentrum van de NTS; 
- nabestaanden informeren over de verdere donatieprocedure indien de overledene in het 

Donorregister toestemming voor donatie heeft gegeven;  
- toestemming vragen aan nabestaanden indien de overledene in het Donorregister heeft 

vastgelegd de keuze voor donatie over te laten aan de nabestaanden of een daarvoor 
speciaal aangewezen persoon, of als er geen donatiekeuze is vastgelegd. 

 
1. Controleer de criteria voor heartbeating donatie.  
2. Controleer de contra-indicaties voor heartbeating donatie. Als er twijfel bestaat over de 

vraag of het een potentiële donor betreft, overleg dan met de dienstdoende TC of de NTS 
via (071) 579 57 95. 

3. Raadpleeg het Donorregister voor de wilsbeschikking van de patiënt. Zie hiervoor 
hoofdstuk 3. 

4. Informeer de nabestaanden als uit het Donorregister blijkt dat de overledene 
toestemming heeft gegeven voor donatie. 

5. Vraag de nabestaanden om toestemming voor donatie wanneer er geen wilsbeschikking 
in het register is aangetroffen en er ook geen andere verklaring van de overledene 
aanwezig is. Ook als uit het register of een eigen verklaring blijkt dat de overledene de 
beslissing expliciet aan de nabestaanden of een specifieke persoon overlaat, moet de 
nabestaanden of de genoemde persoon om toestemming worden gevraagd (zie verder 
hoofdstuk 5 en 6). 

6. Als er toestemming voor donatie is, neem dan contact op met de 
transplantatiecoördinator of de NTS via (071) 579 57 95. 

7. De transplantatiecoördinator zorgt ervoor dat de donor wordt aangemeld bij 
Eurotransplant. 

8. In geval van een niet-natuurlijke dood of bij twijfel zorgt de arts die de dood vaststelt 
ervoor dat dit wordt gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer. Orgaanuitname is alleen 
mogelijk met toestemming van de officier van justitie. De transplantatiecoördinator kan 
desgewenst assisteren bij het verkrijgen van toestemming (zie ook bijlage 2 en hoofdstuk 
4). 

9. Vul het donatieformulier in (zie bijlage 5) en leg deze gegevens vast conform het 
donatieformulier in het medisch dossier. Er dient altijd verslag te worden opgemaakt, ook 
als de patiënt niet in aanmerking komt voor (orgaan)donatie. 

 
1.2.3 Voorbereidende handelingen bij heartbeating donatie 
De wetswijziging, die per 1 juli 2013 van kracht is geworden, maakt orgaandonatie en –
transplantatie in meer gevallen mogelijk. De wijziging voorziet er namelijk in dat voorafgaand 
aan het overlijden ook voorbereidende handelingen kunnen worden verricht als de patiënt 
niet zelf toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie. Naasten kunnen tegen de 
voorbereidende handelingen bezwaar maken. Voorheen mochten deze handelingen alleen 
verricht worden indien er toestemming stond geregistreerd.  
Door de wetswijziging kunnen bovendien deze handelingen ook worden verricht in 
afwachting van contact met de naasten als deze niet direct bereikbaar zijn. De mogelijkheid 
voor donatie blijft zo open totdat het gehele toestemmingstraject is afgerond.  
 
De voorbereidingen kunnen bestaan uit: 

- onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van transplantatie; 
- het in werking stellen of in stand houden van de kunstmatige beademing; 
- het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop; en 
- andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor 

transplantatie. 
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Er is een aantal wettelijke voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de voorbereidende 
handelingen voor donatie:  

 Het Donorregister is geraadpleegd. Alleen als geen bezwaar wordt aangetroffen, 
mogen voorbereidende handelingen worden verricht; 

 Er moet vaststaan dat verdere behandeling medisch zinloos is en dat de patiënt 
binnen afzienbare tijd zal overlijden; 

 De voorbereidende handelingen zijn niet strijdig met de medische behandeling; 

 Met de handelingen kan niet gewacht kan worden tot na het overlijden. 

 Naasten hebben geen bezwaar gemaakt tegen de handelingen. 

 
1.3 Orgaandonatie bij non-heartbeating donoren 

De potentiële non-heartbeating donoren worden onderverdeeld in vier categorieën. 
 
Tabel 1.4  De verschillende categorieën non-heartbeating orgaandonoren 

 

Categorie I overleden bij aankomst in het ziekenhuis 

Categorie II acuut overleden, al dan niet na een poging tot reanimatie 

Categorie III spoedig te verwachten overlijden 

Categorie IV hartstilstand bij een heartbeating donor 

 
Categorie I: 
Het betreft hier patiënten die buiten het ziekenhuis zijn overleden en bij wie reanimatie niet 
zinvol is. 
 
Categorie II: 
Het betreft hier patiënten bij wie een reanimatiepoging wordt gestart die vervolgens in het 
ziekenhuis wordt afgebroken omdat ze niet succesvol is. Deze patiëntengroep komt in 
aanmerking voor non-heartbeating nierdonatie in ziekenhuizen die hiervoor organisatorisch 
zijn ingericht. 
 
Categorie III: 
Het betreft hier veelal patiënten met een ernstig neurologisch beeld, die echter niet voldoen 
aan de criteria voor hersendood. Verdere behandeling van deze patiënten is zinloos medisch 
handelen. Het besluit tot abstineren wordt unaniem genomen door twee ter zake kundige 
specialisten. Abstinerend beleid zal resulteren in een hartstilstand en het overlijden van de 
patiënt. Deze categorie is geschikt voor non-heartbeating multi-orgaandonatie. 
 
Categorie IV: 
Het betreft hier patiënten die aangetoond hersendood zijn en bij wie in de 
voorbereidingsprocedure voor de heartbeating procedure toch nog een plotselinge 
hartstilstand optreedt.  
 
1.3.1 Criteria voor non-heartbeating orgaandonatie  
 

Tabel 1.5  Leeftijdsindicatie per orgaan voor non-heartbeating orgaandonatie 
 

Nieren tot ± 75 jaar 

Longen tot ± 75 jaar 

Lever 1 maand tot ± 60 jaar 

Pancreas: gehele pancreas 5 tot ± 50 jaar 

Pancreas: eilandjes van Langerhans tot ± 75 jaar 
 



Orgaandonatie 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.7 oktober 2017                              15 

  

Contra-indicaties voor non-heartbeating orgaandonatie 
Deze zijn identiek aan de contra-indicaties voor heartbeating donatie; zie paragraaf 1.2.1. 
Overleg bij twijfel met een TC of de NTS.  
 
Algemene (relatieve) contra-indicaties 

- onbekende doodsoorzaak 
- onbekende identiteit 
- onbehandelde sepsis 
- maligniteiten, met uitzondering van enkele primaire, niet-gemetastaseerde hersentumoren 

en indien de voorgeschiedenis een curatief behandelde maligniteit vermeldt 
- actieve virale infectie met rabiës, herpes zoster, rubella of hiv 
- actieve tuberculose 
- anencefalie  
 
Tabel 1.6 Orgaanspecifieke contra-indicaties 

 

Nieren - primaire nierziekte 

Longen 

- chronische obstructieve longziekte waarvoor medicatie voorgeschreven is 
- andere ernstige longpathologie, zoals fibroserende longziekte 
- bewezen aspiratie; in geval van enkelzijdige aspiratie de niet-aangedane 
long wel aanbieden 

Lever - bewezen levercirrose 

Pancreas 
- diabetes mellitus type I 
- chronische of acute pancreatitis 

 

 
1.3.2 Handelingen bij non-heartbeating multi-orgaandonatie 
In het ziekenhuisprotocol worden functionarissen aangewezen die binnen het ziekenhuis zijn 
belast met de volgende taken: 
- het Donorregister raadplegen; 
- donoren aanmelden bij het Orgaancentrum van de NTS; 
- nabestaanden informeren over de verdere donatieprocedure indien de overledene in het 

Donorregister toestemming voor donatie heeft gegeven;  
- toestemming vragen aan nabestaanden indien de overledene in het Donorregister heeft 

vastgelegd de keuze voor donatie over te laten aan de nabestaanden of een daarvoor 
speciaal aangewezen persoon, of als er geen donatiekeuze is vastgelegd. 

 
1. Controleer de criteria voor non-heartbeating donatie.  
2. Controleer de contra-indicaties voor non-heartbeating donatie. Als er twijfel bestaat over 

de vraag of het een potentiële donor betreft, overleg dan met de dienstdoende 
transplantatiecoördinator of de NTS via (071) 579 57 95. 

3. Overleg vóórdat de behandeling gestaakt wordt met de transplantatiecoördinator via 
(071) 579 57 95 in geval van NHB III. 

4. Raadpleeg het Donorregister voor de wilsbeschikking van de patiënt. Zie hiervoor 
hoofdstuk 3. 

5. Informeer de nabestaanden als uit het Donorregister blijkt dat de overledene 
toestemming heeft gegeven voor donatie. 

6. Vraag de nabestaanden om toestemming voor donatie wanneer er geen wilsbeschikking 
in het register is aangetroffen en er ook geen andere verklaring van de overledene 
aanwezig is. Ook als uit het register of een eigen verklaring blijkt dat de overledene de 
beslissing expliciet aan de nabestaanden of een specifieke persoon overlaat, moet de 
nabestaanden of de genoemde persoon om toestemming worden gevraagd (zie verder 
hoofdstuk 4 en 5). 
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7. Als er toestemming voor donatie is, neem dan contact op met de dienstdoende 
transplantatiecoördinator of de NTS via (071) 579 57 95. 

8. De transplantatiecoördinator zorgt ervoor dat de donor wordt aangemeld bij 
Eurotransplant. 

9. In geval van een niet-natuurlijke dood of bij twijfel zorgt de arts die de dood vaststelt 
ervoor dat dit wordt gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer. Orgaanuitname is alleen 
mogelijk met toestemming van de officier van justitie. De transplantatiecoördinator kan 
desgewenst assisteren bij het verkrijgen van toestemming (zie ook bijlage 2 en hoofdstuk 
4). 

10. Vul het donatieformulier in (zie bijlage 5) en leg deze gegevens vast conform het 
donatieformulier in het medisch dossier. Er dient altijd een verslag te worden gemaakt, 
ook als de patiënt niet in aanmerking komt voor (orgaan)donatie. 

 
1.3.3 Voorbereidende handelingen bij non-heartbeating multi-orgaandonatie 

De wetswijziging, die per 1 juli 2013 van kracht is geworden, maakt orgaandonatie en –
transplantatie in meer gevallen mogelijk. De wijziging voorziet er namelijk in dat voorafgaand 
aan het overlijden ook voorbereidende handelingen kunnen worden verricht als de patiënt 
niet zelf toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie. Naasten kunnen tegen de 
voorbereidende handelingen bezwaar maken. Voorheen mochten deze handelingen alleen 
verricht worden indien er toestemming stond geregistreerd.  
Door de wetswijziging kunnen bovendien deze handelingen ook worden verricht in 
afwachting van contact met de naasten als deze niet direct bereikbaar zijn. De mogelijkheid 
voor donatie blijft zo open totdat het gehele toestemmingstraject is afgerond.  
 
De voorbereidingen kunnen bestaan uit: 

- onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van transplantatie; 
- het in werking stellen of in stand houden van de kunstmatige beademing; 
- het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop; en 
- andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor 

transplantatie. 
 
Er is een aantal wettelijke voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de voorbereidende 
handelingen voor donatie:  

 Het Donorregister is geraadpleegd. Alleen als geen bezwaar wordt aangetroffen, 
mogen voorbereidende handelingen worden verricht; 

 Er moet vaststaan dat verdere behandeling medisch zinloos is en dat de patiënt 
binnen afzienbare tijd zal overlijden; 

 De voorbereidende handelingen zijn niet strijdig met de medische behandeling; 

 Naasten hebben geen bezwaar gemaakt tegen de handelingen. 

 Met de handelingen kan niet gewacht kan worden tot na het overlijden. 
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1.3.3 Non-heartbeating orgaandonatie categorie III 

In het volgende stroomdiagram staat welke stappen genomen dienen te worden bij 
beademde patiënten met een infauste prognose bij wie de hersendood niet kan worden 
vastgesteld. Bij dergelijke patiënten is besloten de behandeling te staken en wordt het 
overlijden spoedig verwacht. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 1.3.4. 
 
Schema 1.2  Stroomdiagram non-heartbeating orgaandonor categorie III 
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1.3.4 Organisatie rondom een non-heartbeating orgaandonorprocedure bij categorie III 

Als de patiënt een potentiële donor is, moet de transplantatiecoördinator zo snel mogelijk 
worden geïnformeerd. Er wordt besloten tot het staken van de curatieve behandeling; dit 
wordt door de behandelend arts besproken met de familie. De familie gaat vervolgens 
akkoord met of wordt geïnformeerd over de non-heartbeating donatieprocedure. De familie 
wordt door de intensive-care-medewerkers in samenwerking met de 
transplantatiecoördinator begeleid. Tevens regelt de transplantatiecoördinator alle 
noodzakelijke orgaanspecifieke onderzoeken. 
 
In tegenstelling tot heartbeatingprocedures is bij non-heartbeating het moment van overlijden 
van de patiënt niet exact te voorspellen. De allocatie van de organen kost echter wel tijd.  
De NTS heeft richtlijnen vastgesteld omtrent de tijd tussen het alloceren van organen en het 
tijdstip van de switch off. Gezien de logistieke verschillen tussen renale en non-renale 
orgaandonatieprocedures en gezien het verschil in tijd dat renale en non-renale organen 
buiten het lichaam bewaard kunnen blijven, zijn er twee richtlijnen: 
 
Bij non-heartbeating nierdonatie categorie III geldt dat allocatie pas mag plaatsvinden 
na het vaststellen van circulatiestilstand.  
 
Bij non-heartbeating donatie categorie III van non-renale organen is er géén maximale 
allocatietijd, mits de switch off tijd bekend is. Het allocatieproces kan in dat geval 
gestart worden wanneer een potentiële donor eenmaal gemeld is bij het 
orgaancentrum.  
 
Bij de non-heartbeating donatieprocedure zal gestreefd worden naar een zo kort mogelijke 
periode tussen het circulatiearrest en het starten van de perfusie. Zodra de circulatie gestopt 
is, wordt standaard vijf minuten gewacht waarin geen invasieve handelingen worden verricht. 
Deze zogeheten no-touch-periode garandeert hersendood. Binnen dertig minuten na het 
circulatiearrest moet begonnen worden met de preservatie van de buikorganen, en binnen 
één uur met de preservatie van de longen.  
Tijdens deze procedure staat het uitnameteam op het operatiekamercomplex klaar om te 
beginnen met opereren. Dit team heeft geen enkele bemoeienis met de switch-offprocedure 
zelf, ook niet als deze op de operatiekamer plaatsheeft.  
De tijd die mag verstrijken tussen het stoppen van de beademing en het optreden van het 
circulatiearrest is beperkt. 
 
Het is belangrijk dat er weinig tijd zit tussen het optreden van het circulatiearrest en 
het begin van de perfusie, die wordt uitgevoerd door middel van thoraco-laparotomie 
met open inbrengen van de canules. 
 
Tabel 1.7 Toegestane tijdsperiode vanaf het stoppen van de beademing tot aan het 
circulatiearrest bij non-heartbeating orgaandonatie (categorie III) 

 

Nieren  < 2 uur 

Longen      < 1 uur 

Lever   < 1 uur 

Pancreas < 1 uur 
 

Tijdens deze tijdsperiode kan er een periode zijn met insufficiënte perfusie en oxygenatie van 
de organen. Een periode met een MAP < 50 mm Hg en een perifere oxygenatie < 80% mag 
niet langer duren dan 15 minuten, omdat er dan een grote kans op ischemische 
beschadiging van de organen is.  
 



Orgaandonatie 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.7 oktober 2017                              19 

  

Het uitvoeren van de switch-offprocedure op de operatiekamer heeft een groot voordeel: er 
zit minder tijd tussen het circulatiearrest en de preservatie van de organen. Een van de 
voorwaarden voor de non-heartbeating multi-orgaandonatie is namelijk dat die tijd niet langer 
is dan dertig minuten, inclusief de no-touch-periode van vijf minuten (zie schema 1.3).  
Bij de non-heartbeating multi-orgaandonatieprocedure is het echter van groot belang om 
rekening te houden met de wensen van de familie. Als het de wens van de familie is dat de 
patiënt op de intensive-care-unit overlijdt, dient hieraan gehoor te worden gegeven.  
 
Schema 1.3  Tijdspad bij switch-off non-heartbeating orgaandonatie 
 

 
 
 

  
 

 

lever/pancreas/ 

longen 

max. 1 uur 

nieren  

max. 2 uur 

Switch-off Circulatiearrest Preservatie 

Zo snel mogelijk,  

max. 30 minuten 

5 min.  

‘no-

touch’ 
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1.3.5 Non-heartbeating nierdonatie categorie II 

Het volgende stroomdiagram bevat de stappen die genomen dienen te worden bij een 
patiënt die is overleden na een hartstilstand. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 1.3.6. 
 

Schema 1.4  Stroomdiagram non-heartbeating orgaandonor categorie I, II en IV 
 

Overleden na hartstilstand

(categorie I, II en IV)

Controleer criteria en contra-

indicaties voor NHB-orgaandonatie

3) Uitkomst:

positief geregistreerd

Informeer

nabestaanden (hst. 5)

Non-heartbeating

donatieprocedure***

TC vraagt FG* om

toestemming voor in-

situ-preservatie (ISP)

Vul donatieformulier in

(bijlage 5)

Raadpleeg Donorregister (hst. 3)

Breng DBTL-katheter in

en start perfusie

4) Uitkomst:

bezwaar

Nee

Nee

Einde procedure

Vul donatieformulier in

(bijlage 5)

Einde procedure

Vul donatieformulier in

(bijlage 5)

  *  FG: Forensisch geneeskundige

 **  OvJ: Officier van Justitie

*** Overweeg ook de mogelijkheid van weefseldonatie.

Potentiële orgaandonor? Bij

twijfel overleg met TC of NTS

Ja

Toestemming

voor donatie van

OvJ**?

Eigen

‘toestemmende’

verklaring?

Toestemming

nabestaanden

orgaandonatie?

Natuurlijke dood?

Toestemming ISP?
Ja

Ja

Nee

Natuurlijke dood?
Nee

Staak perfusie

Ja

Nee

Ja

1) Uitkomst:

niet-geregistreerd

2) Uitkomst: keuze

aan nabestaanden

of specifiek persoon

Ja

Nee

Staak perfusie

31, 2

5 minuten 'no-touch’
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1.3.6  Toelichting bij non-heartbeating nierdonatie categorie II 

De geïsoleerde non-heartbeating nierdonatie met behulp van in-situ-perfusie van de nieren 
(met een speciale, in de lies ingebrachte katheter) wordt in de praktijk het meest toegepast 
bij categorie II. In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk bij categorie I.  
Bij de gecontroleerde non-heartbeating donor (categorie III) is in-situ-perfusie van de nieren 
mogelijk als de andere organen ongeschikt zijn voor donatie. 
 
Tabel 1.8 Toegestane circulatiearrestperiode tot aan inbrengen van in-situ-perfusiekatheter bij 
non-heartbeating nierdonatie (categorie I, II, III en IV) 

 

Nieren < 45 minuten  

 
Een non-heartbeating nierdonatieprocedure categorie II kan op elke daartoe uitgeruste 
afdeling gestart worden, maar komt vooral voor op de spoedeisende hulp, de intensive care 
en de hartbewaking. Het spoedeisende karakter van deze procedure vereist een handelwijze 
waarbij zo min mogelijk tijdverlies optreedt. 
Het doorlopen van de noodzakelijke procedures om de vereiste toestemming te krijgen 
(raadplegen van het Donorregister en gesprek met de nabestaanden) vergt kostbare tijd. 
Daarom is het toegestaan om al met de in-situ-perfusie als preserverende handeling te 
beginnen als de overledene niet in het Donorregister voorkomt en de procedure om 
toestemming te verkrijgen van de nabestaanden (en zo nodig van de officier van justitie) nog 
niet is afgerond. Uiteraard dient de perfusie te worden beëindigd als de nabestaanden (of de 
officier van justitie) hun toestemming weigeren. 
In geval van een niet-natuurlijke dood is de situatie anders, dan moet eerst door de 
forensisch geneeskundige telefonisch toestemming worden gegeven voordat 
begonnen mag worden met de in-situ-preservatie van de nieren. Wanneer er uit het 
Donorregister geen bezwaar naar voren komt, neemt de transplantatiecoördinator 
hiertoe contact op met de forensisch geneeskundig. 
 
1.3.7  In-situ-perfusie met de DBTL-katheter via de arteria femoralis 
Het doel van in-situ-perfusie is: zo snel en zo effectief mogelijk de nieren doorspoelen met 
een koude perfusievloeistof. Door deze perfusie wordt het bloed uit de niervaten gespoeld. 
Het verlagen van de temperatuur vermindert weefselschade en maakt het bovendien 
mogelijk nieren langer te preserveren. Bij in-situ-perfusie wordt gebruikgemaakt van een 
perfusievloeistof die geen toevoegingen vereist: histidine-tryptofaan-ketoglutaraat (HTK), ook 
wel Custodiol® genaamd. Deze vloeistof is verkrijgbaar in 5-literzakken en 1-literflessen. 
Voor de in-situ-perfusie wordt een DBTL-katheter (dubbele ballon, tripellumen) gebruikt, die 
wordt ingebracht via de arteria femoralis. Deze katheter sluit met twee ballonnen de aorta af: 
de abdominale ballon ter hoogte van de aortabifurcatie en de thoracale ballon net onder het 
diafragma (zie figuur 1.1). Via openingen tussen de ballonnen stroomt de perfusievloeistof in 
de nierarteriën. 
Naast DBTL-katheters voor volwassenen zijn er inmiddels ook katheters voor kinderen 
vervaardigd, waardoor het technisch mogelijk is om in-situ-perfusie bij kinderen vanaf 5 jaar 
uit te voeren. Bij een katheter voor volwassenen worden de ballonnen gevuld met maximaal 
12 milliliter vloeistof, bij voorkeur contrastvloeistof. De katheter is radiopaak, waardoor hij op 
een röntgenfoto gemakkelijk te lokaliseren is. Voor de afvoer van bloed en perfusaat wordt 
een blaaskatheter ingebracht in de vena femoralis. 
In onderling overleg met de familie, de medische en verpleegkundige betrokkenen en de 
transplantatiecoördinator wordt besloten of de DBTL-katheter wordt ingebracht op de 
spoedeisende hulp, op de intensive care of in de operatiekamer. 
Tussen het vaststellen van de dood en het inbrengen van de DBTL-katheter wordt een 
periode van vijf minuten in acht genomen waarin geen invasieve handelingen bij de patiënt 
mogen worden verricht. Deze zogeheten no-touch-periode van 5 minuten garandeert 
hersendood. Bij voorkeur wordt binnen een uur na het begin van de perfusie aangevangen 
met de donoroperatie. 



Orgaandonatie 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.7 oktober 2017                              22 

  

 
 

 
 

 
 

Figuur 1.1 Dubbele ballon 
tripel lumen-katheter in situ 
 
Bron: Kootstra G, Hooff JP van. 
In-situpreservatie van nieren bij 
‘hartdode’ donoren: mogelijkheid 
voor het opheffen van het tekort 
aan donornieren. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1998; 142:2838-43. 
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2. Weefseldonatie 
 
2.1 Criteria voor weefseldonatie 

Voordat met de nabestaanden kan worden besproken voor welke weefseldonatie de 
overledene in principe in aanmerking komt, kan dit aan de hand van onderstaand schema 
worden nagegaan. 
 
Tabel 2.1 Leeftijdsindicatie en bijzonderheden per weefsel  

 

Weefsel Leeftijd Bijzonderheden 

Oogweefsel: 
Cornea en sclera 

2 t/m 85 jaar - Niet bij actieve ooginfecties 
- Een (solide) maligniteit (al dan niet met 

metastasen) is geen contra-indicatie voor 

corneadonatie. Behoudens 
gemetastaseerd melanoom. 

Huid 20 t/m 80 jaar - Niet bij magere donoren (‘mager’ wil 
zeggen: lengte (cm) – gewicht (kilo) ≥ 
105) 

- Niet bij maligniteiten in heden of verleden 

Hartkleppen Vrouwen: t/m 70 jaar 
Mannen: t/m 65 jaar 

Niet bij maligniteiten in heden of verleden* 

Bot, kraakbeen 
en peesweefsel 
 

17 t/m 65 jaar Niet bij maligniteiten in heden of verleden* 

Bloedvaten: 
Thoracale aorta 
 
 
Femoraal arteriën 

 
20 t/m 45 jaar  
 
 
17 t/m 50 jaar 

 
Alleen samen met hartklepdonatie (indien 
geen contra-indicatie) 
 
Alleen samen met bot, kraakbeen en 
peesweefseldonatie (indien geen contra-
indicatie) 

* m.u.v. basaalcelcarcinoom  
 
Algemene contra-indicaties voor weefseldonatie 
Weefseldonatie is in principe mogelijk bij elke overledene die jonger is dan 86 jaar, tenzij een 
of meer van de volgende algemene contra-indicaties op de overledene van toepassing zijn. 
 
Tabel 2.2 Contra-indicaties voor weefseldonatie 

 

Contra-indicaties Toelichting 

Sepsis op moment van overlijden 
 

Systemische respons op een vermoede of 
aangetoonde infectie waarbij twee of meer 
van de volgende criteria aanwezig zijn:  

 lichaamstemperatuur < 36 °C of > 38 °C 

 hartfrequentie > 90/min  

 tachypnoe (> 20 ademfrequentie/min) of 
arteriële pCO2 < 4,3 kPa of noodzaak 
van mechanische beademing 

 leukocyten < 4 x 109/l of > 12 x 109/l of 
10% staafkernige granulocyten 

Na behandeling van de sepsis (>24 uur) 
met goede respons is donatie mogelijk. 

Actieve systemische infectie op moment van Alle systemische infecties die niet of niet 



Weefseldonatie 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.7 oktober 2017                              24 

  

overlijden voldoende reageren op behandeling, 
bijvoorbeeld endocarditis, meningitis, 
systemische virale, parasitaire of fungale 
infectie 

Risicofactoren of klinische aanwijzingen voor 
bloedinfecties en/of seksueel overdraagbare 
virusinfecties  

Bijvoorbeeld hiv, hepatitis B/C of HTLV I/II 
(zie bijlage 8) 

Hematologische maligniteit of premaligne 
hematologische aandoening op het moment 
van overlijden of in het verleden 

Bijvoorbeeld leukemie, non-Hodgkin 
lymfoom, morbus kahler, polycythemia vera 
en aplastische anemie 

Melanoom met bewezen metastasen Een melanoom waarbij niet bekend is of 
deze is gemetastaseerd wordt geaccepteerd 

Degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel 
van onbekende oorsprong 

Dit betreft alle niet-vasculaire of 
onverklaarde vormen van dementie (zoals 
alzheimer) en aandoeningen zoals ALS, MS 
en parkinson  

Klinische aanwijzingen/risicofactoren voor 
een prionziekte 

 prionziekten, zoals ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob (CJD) 

 variant CJD of risicofactoren zoals 
CJD in de familie 

 gebruik van humaan groeihormoon 
voor 1986 

 een verblijf in het Verenigd Koninkrijk 
tussen 1980 en 1996 van ten minste 
zes maanden 

 een cornea-, sclera- of dura-mater-
transplantatie in het verleden 

Beenmergdepressie t.g.v. medicatiegebruik 
in de drie maanden voor overlijden 

Bijvoorbeeld cytostatica of 
immunosuppressiva, waardoor 
daadwerkelijk een beenmergdepressie is 
ontstaan – overleg met NTS arts 

Transplantatie van een xenotransplantaat of 
een orgaantransplantatie 

Met uitzondering van biokleppen (inclusief 
patches) van dierlijke oorsprong met CE-
markering 

Onbekend tijdstip van overlijden of langer 
dan 24 uur geleden overleden 

Indien het tijdstip van overlijden niet bij 
benadering vast te stellen is 

Onbekende doodsoorzaak tenzij obductie  

 
 
2.2 Handelingen bij weefseldonatie 
In het ziekenhuisprotocol worden functionarissen aangewezen die binnen het ziekenhuis zijn 
belast met de volgende taken: 
- het Donorregister raadplegen; 
- donoren aanmelden bij het Orgaancentrum van de NTS; 
- nabestaanden informeren over de verdere donatieprocedure indien de overleden het 

Donorregister toestemming voor donatie heeft gegeven; 
- toestemming vragen aan nabestaanden indien de overledene in het Donorregister heeft 

vastgelegd de keuze voor donatie over te laten aan de nabestaanden of een daarvoor 
speciaal aangewezen persoon, of als er geen donatiekeuze is vastgelegd. 
 

1. Controleer de criteria voor weefseldonatie.  
2. Controleer de contra-indicaties voor weefseldonatie. Als er twijfel bestaat over de vraag 

of het een potentiële donor betreft, overleg dan met de donatiecoördinator (indien 
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beschikbaar) of met het Orgaancentrum van de NTS: telefoonnummer 071-5795795 (24 
uur per dag bereikbaar). 

3. Raadpleeg het Donorregister via de NTS: tel. 071-5795795. Benodigde gegevens van de 
patiënt: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres; van de arts/aanmeldend 
functionaris: BIG-registratienummer, of naam en geboortedatum, en telefoonnummer 
waar naar teruggebeld kan worden. Zie verder hoofdstuk 3. 

4. Informeer de nabestaanden als uit het Donorregister blijkt dat de overledene 
toestemming heeft gegeven voor donatie. 

5. Vraag de nabestaanden om toestemming voor donatie wanneer er geen wilsbeschikking 
in het register is aangetroffen en er ook geen andere verklaring van de overledene 
aanwezig is. Ook als uit het register of een eigen verklaring blijkt dat de overledene de 
beslissing expliciet aan de nabestaanden of een specifieke persoon overlaat, moet de 
nabestaanden of de genoemde persoon om toestemming worden gevraagd (zie verder 
hoofdstuk 5 en 6). 

6. Als er toestemming voor donatie is, meld de donor aan bij het Orgaancentrum van de 
NTS: tel. 071-5795795 (24uur/etmaal). Tijdens dit gesprek worden medische, sociale en 
weefselspecifieke donorinformatie doorgenomen. Zie ook bijlage 9. 

7. In geval van een (vermoedelijke) niet-natuurlijke dood: meld dit aan de gemeentelijk 
lijkschouwer. Weefseluitname mag alleen plaatsvinden met toestemming van de Officier 
van Justitie. Informeer de gemeentelijk lijkschouwer over de geplande donatieprocedure. 

8. Vul het donatieformulier in (zie bijlage 5) en leg deze gegevens vast conform het 
donatieformulier in het medisch dossier. Er dient altijd verslag te worden opgemaakt, ook 
als de patiënt niet in aanmerking komt voor donatie. 

 
 
2.3 Praktische aspecten weefseldonatieprocedure 
 
Koeling 
Om de kwaliteit van de weefsels te behouden dient het lichaam zo snel mogelijk in de 
koeling te worden geplaatst, bij voorkeur binnen 6 uur. Indien snelle koeling niet haalbaar is, 
kan getracht worden verdere schade aan weefsels te voorkomen door ze versneld uit te 
nemen, maar dit is niet altijd mogelijk. 
 
Aandachtspunten bij oogweefseldonatie 
Indien er oogweefseldonatie zal plaatsvinden, dient in een zo vroeg mogelijk stadium het 
hoofd hoger gelegd te worden dan het lichaam ter vermindering van stuwing, om een 
nabloeding bij de uitname te voorkomen. De oogleden dienen gesloten te worden om de 
kwaliteit van de hoornvliezen te behouden. 
 
Beiderzijdse cataract OK 
Indien er sprake is van een beiderzijdse cataract OK wordt de donor afgewezen voor 
oogweefseldonatie. 
NB. Indien oogweefseldonatie heeft plaatsgevonden en er blijkt achteraf sprake te zijn van 
een beiderzijdse cataract OK, dan zal de oogbank proberen alsnog een deel van de cornea 
te prepareren voor transplantatie. Echter de kans op afkeuring en geen vraag voor het 
geprepareerde deel van de cornea is groot. Vanuit kosten-baten oogpunt en om teleurstelling 
bij nabestaanden te voorkomen wordt beiderzijdse cataract OK afgewezen voor 
oogweefseldonatie. 
 
Weefseldonatie bij thuis overlijden 

In geval van thuis overlijden is weefseldonatie ook mogelijk. Hiervoor is het echter 
noodzakelijk dat de overledene (al dan niet tijdelijk) wordt overgebracht naar een 
uitvaartcentrum of ziekenhuis. Dit kan geregeld worden door de uitnameorganisatie (zie 
hoofdstuk 10, ‘Het uitnemen en toepassen van weefsels’). Als de patiënt thuis is overleden, 
dienen persoons- en toestemmingsgegevens ook op papier (bijvoorbeeld op receptpapier) te 
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worden vastgelegd. Als er toestemming voor donatie is gegeven, blijft een afschrift van het 
donatieformulier of het receptpapier achter bij de overledene. Dit exemplaar is bestemd voor 
het explantatieteam.  
 
Serologisch onderzoek 

Het bloed van weefseldonoren wordt onderzocht op infectieziekten die door bloed of weefsel 
kunnen worden overgedragen, zoals hiv en hepatitis. Als een dergelijke ziekte wordt 
geconstateerd, zullen de behandelende arts en de huisarts hierover worden geïnformeerd.  
Indien de donor kort voor overlijden veel transfusies en/of infusies heeft gekregen in verband 
met bloedverlies, kan het voorkomen dat zijn/haar bloed ongeschikt is om te worden getest. 
Er zal dan een pre-transfusie-bloedmonster beschikbaar moeten zijn. 
 
2.4 Wijziging in toestemming voor corneadonatie 

 
Vanaf 1 juli 2016 is, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  
op het donorformulier de toestemming voor corneadonatie gewijzigd in oogweefsel. Deze 
term dekt zowel donatie van de cornea als van de sclera. Voor donoren die het oude 
(digitale)formulier, dus van voor 1 juli 2016, ingevuld hebben, geldt dat er alleen 
toestemming is voor donatie van de cornea en er aanvullend toestemming gevraagd moet 
worden aan de nabestaanden voor donatie van oogweefsel.   
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3. Raadplegen Donorregister  
 
3.1 Het Donorregister 
Het raadplegen van wilsbeschikkingen omtrent donatie van mensen van 12 jaar en ouder 
gebeurt bij het Donorregister. Hierbij fungeert de NTS in veel gevallen als intermediair. Het 
Donorregister is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Raadplegen Donorregister  
De Wet op de orgaandonatie bepaalt dat bij iedere mogelijke donor het Donorregister moet 
worden geraadpleegd. Deze verplichting geldt in ieder geval na overlijden, maar raadplegen 
is al toegestaan vanaf het moment dat er een gerede kans bestaat dat de patiënt binnen 
enkele uren zal overlijden. Raadplegen is niet noodzakelijk als op voorhand duidelijk is dat 
de overledene niet voldoet aan de criteria voor orgaan- en weefseldonatie of als er sprake is 
van algemene contra-indicaties (zie hoofdstuk 1 en 2). 
 
Door wie en wanneer? 
In het ziekenhuisprotocol wordt aangegeven welke functionarissen in het ziekenhuis het 
Donorregister mogen raadplegen. De arts die de dood vaststelt, gaat na of er sprake is van 
contra-indicaties voor donatie. Als dat niet het geval is, zorgt de in het protocol aangewezen 
functionaris ervoor dat het Donorregister wordt geraadpleegd.  
 
Het Donorregister dient altijd te worden geraadpleegd vóórdat met de nabestaanden 
over donatie wordt gesproken. 
 
Benodigde gegevens  
Het Donorregister is 24 uur per dag bereikbaar via het Orgaancentrum van de NTS onder 
telefoonnummer (071) 579 57 95.  
Voor het raadplegen van het Donorregister zijn de volgende gegevens nodig: 

- contactpersoon (aanvragend arts/functionaris): naam, discipline en telefoonnummer 
op het werk; 

- aanvragend arts: naam en BIG-registratienummer (zie de Donorregister-
raadpleegpas); is dit nummer niet voorhanden, dan kan ook de geboortedatum of het 
woonadres en de postcode van de arts worden doorgegeven; 

- instelling: naam en werkadres instelling (en/of locatie/afdeling); 
- patiënt: achternaam, voorvoegsels, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, en 

indien beschikbaar BSN  
 
Raadplegen van het Donorregister 

Vóór het raadplegen van het register zullen enkele medische vragen worden doorgenomen 
aan de hand waarvan een potentiële donor kan worden herkend. Het telefoongesprek duurt 
ongeveer vijf minuten en wordt op band vastgelegd.  
 
Als tijdens het telefoongesprek met het Orgaancentrum van de NTS blijkt dat er bij de 
potentiële donor geen sprake is van contra-indicaties voor donatie, dan zal het Donorregister 
worden geraadpleegd.  
 
Met behulp van deze gegevens wordt de potentiële donor opgezocht in het register. De 
raadpleger wordt telefonisch geïnformeerd over de uitslag. Later ontvangt de 
donatiecoördinator van het aanmeldend ziekenhuis een bevestiging ; deze is bedoeld voor 
het patiëntendossier.  
 
 
Afhandeling raadpleging 
De nabestaanden van de overledene worden op een gepast moment geïnformeerd over de 
uitslag van de raadpleging. Als er geen wilsbeschikking in het register is aangetroffen of de 
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beslissing tot donatie wordt overgelaten aan nabestaanden, wordt de daarvoor in 
aanmerking komende nabestaanden om toestemming voor donatie gevraagd (zie hoofdstuk 
4). Als zij toestemming geven, wordt contact opgenomen met de transplantatiecoördinator of 
de NTS (via (071) 579 57 95). 
 
3.2  Raadplegen Donorregister via internet 
Per 1 juli 2016 Is het niet meer mogelijk het register via het internet te raadplegen.  
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4. Beslissen over donatie 
 
4.1 Volledig beslissysteem 
Orgaan- en weefseldonatie vinden in Nederland slechts plaats wanneer daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming is gegeven. De Wet op de orgaandonatie (WOD) kent een 
zogenaamd volledig beslissysteem: personen van 12 jaar en ouder kunnen, mits 
wilsbekwaam, in een centraal register (het Donorregister) laten vastleggen of zij 
toestemming geven voor donatie (eventueel met uitzondering van bepaalde organen of 
weefsels), donatie weigeren of de beslissing overlaten aan een of meer nabestaanden. Ook 
kan men zijn wil vastleggen in een eigen verklaring; deze is rechtsgeldig indien eigenhandig 
gedagtekend en ondertekend. Het voormalige donorcodicil is eveneens nog rechtsgeldig. Als 
iemand meerdere wilsbeschikkingen heeft en daartussen een verschil bestaat, is de 
recentste doorslaggevend. 
De registratie in het Donorregister, de eigen verklaring en het donorcodicil kunnen op elk 
moment worden herroepen (mits de betrokkene wilsbekwaam is). Wanneer iemand in 
algemene termen zijn testament herroept, heeft dat niet tot gevolg dat daardoor de 
wilsbeschikking ten aanzien van het verwijderen van organen ongedaan wordt gemaakt. 
Daarvoor is namelijk een specifieke wilsbeschikking vereist. 
Heeft de overledene niets vastgelegd, dan kan donatie alleen plaatsvinden als de 
nabestaanden daarvoor toestemming geven.  
 
Toestemming bij leven 

Als een wilsbekwame persoon van 16 jaar of ouder bij leven toestemming heeft gegeven 
voor uitname van zijn organen na zijn dood, dan hebben zijn nabestaanden over die 
beslissing géén vetorecht.1 Aan hen hoeft ook niet om toestemming te worden gevraagd. 
Wel moeten onmiddellijk bereikbare naasten van de overledene op de hoogte worden 
gesteld van de wijze waarop aan diens toestemming gevolg zal worden gegeven. Daartoe 
moeten redelijke inspanningen worden verricht, maar lukt dit niet en dreigt de 
donatieprocedure daardoor geen doorgang te kunnen vinden, dan mag ook met uitname 
worden begonnen zonder dat de naasten op de hoogte zijn gesteld.  
 
Beslissen door nabestaanden 
Als de wil van de overledene niet in het Donorregister is vastgelegd, of op een andere 
schriftelijke manier, of als de overledene heeft laten registreren dat zijn nabestaanden 
mogen beslissen, dan moet aan de nabestaanden worden gevraagd om een besluit inzake 
donatie te nemen. Ook kan de overledene een specifieke nabestaande hebben aangewezen 
om hierover te beslissen.  
Bevoegd is in de eerste plaats de echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of andere 
levensgezel die op het moment van overlijden met de overledene samenleefde. Als deze er 
niet is of niet bereikbaar is, mogen meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede 
graad (kinderen, (adoptie)ouders, broers, zusters, grootouders en kleinkinderen) beslissen. 
Is ook van hen niemand aanwezig of bereikbaar, dan komt de beslissing toe aan de 
meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad (kinderen van echtge-
noot/echtgenote (of geregistreerde partner), schoon(groot)ouders, zwagers, schoonzusters, 
schoonzonen, schoondochters en stiefkleinkinderen). 
Heeft de overledene een specifieke nabestaande aangewezen, dan geldt diens woord. Is 
deze persoon op het cruciale moment niet bereikbaar, dan mogen bovengenoemde 
nabestaanden alsnog beslissen. 
Als de beslissingsbevoegdheid aan meerdere personen tegelijk toekomt, bijvoorbeeld een 
aantal aanwezige bloedverwanten tot en met de tweede graad, en er is onenigheid tussen 

                                                 

 
1
 De arts kan slechts in bijzondere gevallen van die regel afwijken, bijvoorbeeld als het doorzetten van een 

donatieprocedure vermoedelijk leidt tot psychische schade bij de nabestaanden. Zie ook de memorie van 
toelichting bij het gewijzigde artikel 20, derde lid, WOD, Kamerstukken II, 29494, 2003-2004, nr. 3, p. 9.  
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hen, moet de toestemming worden beschouwd als niet verleend. Er moet dus consensus zijn 
binnen de groep beslissingsbevoegde nabestaanden. Als geen enkele beslissingsbevoegde 
nabestaande bereikbaar is, kan donatie geen doorgang vinden. 
 
Minderjarigheid 

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen altijd orgaan- en weefseldonor zijn, mits daarvoor 
toestemming is gegeven door de ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen of de voogd. 
(Indien er geen consensus is tussen beide ouders kan geen toestemming worden verleend). 
Vanaf 12 jaar kan een kind zijn wil in het Donorregister laten registeren. Is een minderjarige 
op het moment van overlijden jonger dan 16 jaar, dan kan diens toestemming echter opzij 
worden gezet door een bezwaar van een van de ouders of de voogd. Het omgekeerde gaat 
niet op: heeft het kind bezwaar gemaakt, dan kunnen ouders dat niet ongedaan maken; er 
mag dan dus géén donatie plaatsvinden.  
 
4.2  Wilsonbekwaamheid 
Personen jonger dan 12 jaar zijn volgens de Wod altijd wilsonbekwaam ten aanzien van 
orgaandonatie, voor hen geldt dat toestemming alleen kan worden gegeven door hun 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Bij iemand die op het moment van overlijden 12 jaar of ouder is en vanaf zijn 12e jaar tot zijn 
overlijden steeds wilsonbekwaam was, zijn orgaan- en weefseldonatie niet toegestaan. Hij 
heeft niet de mogelijkheid gehad een rechtsgeldige wilsverklaring op te maken en daarom 
kunnen ook de nabestaanden niet in donatie toestemmen.  
 
Bij personen die ten tijde van het opmaken van hun wilsbeschikking wel in staat zijn geweest 
om zelf een beslissing over donatie te nemen en pas daarna wilsonbekwaam zijn geworden, 
blijft de gemaakte wilsbeschikking van kracht. Dit zijn personen die na hun twaalfde jaar 
gedurende een periode van hun leven wel wilsbekwaam geweest zijn, maar door 
bijvoorbeeld langdurig coma, dementie of een andere aandoening, wilsonbekwaam zijn 
geworden. In de periode dat ze wel wilsbekwaam waren, konden deze mensen zelf een 
afweging maken over toestemming voor of bezwaar tegen orgaandonatie. Nabestaanden 
mogen in dit geval vervangende toestemming geven voor een wilsonbekwaam persoon, 
wanneer betrokkene zelf in de periode na zijn twaalfde jaar waarin hij wel wilsbekwaam was 
geen wilsbeschikking heeft laten vastleggen.  
 
Zie tabel 4.1 voor de verschillende situaties. 
 
Wanneer iemand precies wilsonbekwaam is, is niet in de wet gedefinieerd. Er wordt alleen 
gesproken van “niet in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake”. Het 
woord “ter zake” is daarbij belangrijk: het maakt duidelijk dat wilsonbekwaamheid – in dit 
geval – betrekking moet hebben op het nemen van een besluit tot postmortale orgaan- en 
weefseluitname. Het is denkbaar dat iemand niet meer in staat is een dergelijk besluit te 
nemen, maar nog wel allerlei dagelijkse beslissingen kan nemen. Ook de omgekeerde 
situatie is overigens denkbaar, namelijk dat iemand ingrijpende (zorg)beslissingen niet goed 
meer overziet, maar de beslissing tot postmortale orgaan- en weefseluitname wel, al zal dit 
zich waarschijnlijk minder vaak voordoen. 
Waar het met name om gaat, is dat de persoon in kwestie de inhoud en de strekking van het 
betreffende besluit overziet, anders gezegd: dat hij of zij de gegeven informatie daarover 
begrijpt en op basis daarvan een weloverwogen beslissing kan nemen. Die informatie moet 
dan wel zo goed mogelijk op zijn of haar bevattingsvermogen zijn toegesneden.  
Een eenvoudige (psychologische) test om wilsonbekwaamheid vast te stellen is er niet; het 
blijft een inschatting. Indien nodig kan een psychiater of psycholoog worden geconsulteerd. 
Belangrijk is dat iemand wilsbekwaam wordt geacht ténzij er aanwijzingen zijn voor het 
tegendeel. Het is dus niet zo dat standaard bij iedereen moet worden nagegaan of hij of zij 
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wel wilsbekwaam is. Daar mag van worden uitgegaan. Toetsing van de wilsbekwaamheid 
komt pas aan de orde als daarover twijfels zijn ontstaan. 

 
Tabel 4.1  Personen die bevoegd zijn te beslissen over orgaandonatie 

 
leeftijd van de 
overledene 

indien geen 
wilsverklaring aanwezig, 
dan beslissing door 

wilsverklaring 
aanwezig 

veto mogelijk 
door 

jonger dan 12 jaar  
(per definitie 
wilsonbekwaam) 

ouders of voogd 
(consensus vereist) 

deze is nietig n.v.t. 

12 t/m 15 jaar en 
wilsbekwaam 

ouders of voogd 
(consensus vereist) 

beslissing 
conform 
wilsverklaring 

ouders of voogd bij 
positieve 
wilsverklaring 

16 of 17 jaar en 
wilsbekwaam 

ouders of voogd 
(consensus vereist) 

beslissing 
conform 
wilsverklaring 

Nee 

16 of 17 jaar, 
wilsbekwaam en 
getrouwd (geweest) of 
geregistreerd 
partnerschap (gehad) 

echtgenoot/echtgenote of 
levensgezel, anders: 
meerderjarige bloed- resp. 
aanverwanten 

beslissing 
conform 
wilsverklaring 

Nee 

18 jaar of ouder en 
wilsbekwaam 

echtgenoot/echtgenote of 
levensgezel, anders: 
meerderjarige bloed- resp. 
aanverwanten 

beslissing 
conform 
wilsverklaring 

Nee 

12 jaar of ouder en 
gehele leven na 12e 
jaar wilsonbekwaam 

niemand (want een 
vertegenwoordiger kan in 
dit geval niet rechtsgeldig 
toestemming geven): 
donatie niet toegestaan 

deze is nietig 
 

n.v.t. 

12 jaar of ouder en 
wilsonbekwaam ten 
tijde van overlijden, 
maar in ieder geval 
een periode na het 
12e jaar wilsbekwaam 
geweest 

t/m 17 jaar ouders of voogd 
(consensus vereist); 
18 jaar of ouder of 16 en 17 
jaar en getrouwd (geweest) 
of geregistreerd 
partnerschap (gehad): 
echtgenoot/echtgenote of 
levensgezel, anders: 
meerderjarige bloed- resp. 
aanverwanten 

beslissing 
conform 
wilsverklaring 
indien betrokkene 
wilsbekwaam was 
ten tijde van het 
opmaken; anders 
niet rechtsgeldig 

12 t/m 15 jaar: 
ouders of voogd bij 
positieve 
wilsverklaring; 
ouder dan 16 jaar: 
nee 
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4.3  Orgaandonatie en euthanasie 

Orgaandonatie kan ook aan de orde zijn bij een patiënt die om euthanasie of hulp bij 
zelfdoding heeft verzocht.2 Omdat er bij dergelijke patiënten zelden tot nooit sprake zal zijn 
van beademing, zal het altijd gaan om non-heartbeating orgaandonatie (categorie III). Indien 
een patiënt een verzoek tot euthanasie heeft gedaan en daarbij aangegeven heeft 
orgaandonor te willen zijn, dan kan besloten worden om de euthanasie in het ziekenhuis te 
laten plaatsvinden. Een voorwaarde hierbij is dat er geen onderliggende ziekte is die 
orgaandonatie in de weg staat. 
Opmerking verdient voorts dat in zo’n geval sprake is van een niet-natuurlijke dood. Dit 
betekent dat de officier van justitie toestemming moet geven voor de verwijdering van 
organen en/of weefsels; zie hierover de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 
Een in het Donorregister geregistreerde toestemming voor orgaandonatie is geen 
belemmering voor de uitvoering van een euthanasieverklaring, een (schriftelijk vastgelegde) 
weigering van (verdere) behandeling of een niet-reanimatieverklaring. Immers, de patiënt, 
wiens belang vooropstaat, is nog niet overleden, zodat zijn of haar wensen ten aanzien van 
hetgeen ná overlijden gebeurt nog niet aan de orde zijn. 

 
4.4  Toestemming bij niet-Nederlanders 

De WOD geldt voor iedereen die in Nederland overlijdt.3 Voor de feitelijke uitvoering van de 
wet is niet van belang of een overledene de Nederlandse nationaliteit heeft. Belangrijker is of 
hij of zij als ingezetene ingeschreven staat in een gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA). Immers, alleen dan kan men zijn of haar wil met succes hebben 
laten registreren in het Donorregister. Iemand met de Nederlandse nationaliteit staat 
overigens niet per definitie als ingezetene ingeschreven in de GBA – bijvoorbeeld als hij of zij 
voor langere tijd (op vakantie of voor het werk) in het buitenland verblijft. 
Omdat de WOD geldt voor eenieder die in Nederland overlijdt, geldt dus ook dat uitname niet 
mogelijk is als er geen positieve eigen wilsverklaring is en er ook geen nabestaande wordt 
gevonden om te raadplegen en toestemming te vragen. 
 
Ingeschreven buitenlanders 

Volgens de Wet GBA moeten personen die naar verwachting gedurende een halfjaar ten 
minste tweederde van de tijd (‘tweederde-eis’) in Nederland zullen verblijven, zich laten 
inschrijven in de gemeente waar zij hun adres hebben. Wie dat nalaat, wordt in principe 
‘automatisch’ ingeschreven. Dat geldt dus voor personen die uit het buitenland afkomstig zijn 
en lang genoeg in Nederland verblijven voor werk, langdurige vakantie of familiebezoek om 
aan de ‘tweederde-eis’ te voldoen. Het verblijf moet daarbij wel rechtmatig zijn. Buitenlanders 
moeten daartoe beschikken over een verblijfsvergunning. Asielzoekers die een aanvraag 
voor een permanente verblijfsvergunning hebben mogen doen, krijgen in eerste instantie een 
verblijfsvergunning voor beperkte tijd en worden dan (conform de Wet GBA en de 
Vreemdelingenwet 2000) als ingezetene ingeschreven in de gemeente waar zij hun 
woonadres hebben. EU-onderdanen hebben op grond van het EU-verdrag hoe dan ook het 
recht om permanent in Nederland te verblijven.  
Het Donorregister moet dus zeker ook worden geraadpleegd als het gaat om een 
asielzoeker of als er aanwijzingen zijn dat voldaan is aan de ‘tweederde-eis’. Als van de 

                                                 

 
2
 Antwoorden van de minister van VWS op vragen van Rouvoet en Schutte over orgaandonatie en euthanasie 

(2979814020). 
3
 De memorie van antwoord bij het voorstel van de WOD vermeldt hierover in paragraaf 3: “alle overige [d.w.z. 

andere dan in artikel 10] bepalingen maken geen onderscheid. Overlijdt een buitenlander (niet-ingeschrevene) in 
Nederland en draagt hij een geschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring bij zich dat hij na zijn 
overlijden zijn organen voor transplantatie ter beschikking stelt dan mag verwijdering van organen plaatsvinden. 
Voor een beperking van het hele wetsvoorstel tot Nederlandse ingezetenen zien wij geen reden.” 
In de nadere memorie van antwoord bij het voorstel van de WOD is dat nog aangevuld met een passage over het 
geven van toestemming door nabestaanden: “(…) merken wij op, dat voor buitenlanders die in Nederland 
overlijden en die een geschikte donor zouden kunnen zijn, het Nederlandse systeem geldt: alleen met eigen 
toestemming of die van de nabestaanden zal van het verwijderen van organen sprake kunnen zijn.” 
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betreffende persoon geen uitsluitselgevende wilsverklaring in het Donorregister is gevonden 
en evenmin een eigen verklaring is aangetroffen, dient overeenkomstig artikel 11 van de 
WOD aan de nabestaanden om toestemming te worden gevraagd. 
 
Niet-ingeschreven buitenlanders 

Voor niet-ingeschreven buitenlanders is de situatie anders. Hieronder worden verstaan: uit 
het buitenland afkomstige personen die in Nederland verblijven (meestal voor vakantie, 
familiebezoek of zakenreis, dan wel op doorreis naar verblijf in een ander land) maar niet 
aan de ‘tweederde-eis’ voldoen, en om mensen die hier langere tijd willen verblijven maar 
niet zijn ingeschreven in een Nederlandse GBA.  
Als een niet-ingeschreven buitenlander in Nederland overlijdt, geldt het volledige 
beslissysteem: er mag geen sprake zijn van een bezwaar van de overledene, en er moet 
geldige toestemming zijn voor het uitnemen van organen. Geldige toestemming houdt in dat 
er een positieve wilsbeschikking moet zijn; is die er niet, dan kan de toestemming worden 
gegeven door de (conform de WOD) beslissingsbevoegde nabestaande(n).  
Bij niet-ingeschreven buitenlanders uit landen die de mogelijkheid bieden om een eigen 
wilsbeschikking voor orgaandonatie te laten vastleggen4, is het raadzaam de aanwezige 
nabestaande(n) te vragen of dit is gebeurd en zo ja, hoe die wil volgens hen luidt. 
 
Schema 4.1  Toestemmingstraject bij niet-Nederlanders 

 
 

 
 

                                                 

 
 
4
 In ieder geval België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kennen een 

geautomatiseerd register. Het register is overigens niet raadpleegbaar vanuit Nederland. Verder heeft de eigen 
verklaring in onder meer Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland een wettelijke status. In 
Spanje beslissen per definitie de nabestaanden over orgaandonatie. 
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4.5  Voorbereidende en preserverende handelingen 
Voor overlijden 
Voor overlijden mogen voorbereidende handelingen worden verricht als is voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

 Het Donorregister is geraadpleegd. Alleen als geen bezwaar wordt aangetroffen, 
mogen voorbereidende handelingen worden verricht; 

 Er moet vaststaan dat verdere behandeling medisch zinloos is en dat de patiënt 
binnen afzienbare tijd zal overlijden; 

 De voorbereidende handelingen zijn niet strijdig met de medische behandeling; 

 Met de handelingen kan niet gewacht kan worden tot na het overlijden. 

 Naasten hebben geen bezwaar gemaakt tegen de handelingen 

De voorbereidingen kunnen bestaan uit: 

 onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van transplantatie; 

 het in werking stellen of in stand houden van de kunstmatige beademing; 

 het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop; en 

 andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor 
transplantatie. 

 
Ook electieve intubatie mag dus worden toegepast als aan genoemde voorwaarden is 
voldaan en duidelijk is dat de handeling niet belastend is voor de patiënt.  
 
Na overlijden 
Als een persoon bij leven géén schriftelijke toestemming heeft verleend maar ook geen 
bezwaar heeft laten aantekenen, dan mogen na zijn overlijden maatregelen worden 
genomen om zijn organen geschikt te houden voor implantatie (preservatie), zolang de 
procedure om toestemming te krijgen van de nabestaanden (en zo nodig van de officier van 
justitie) nog niet is afgerond. Met deze maatregelen wordt met name bedoeld:  

 het in stand houden van de kunstmatige beademing;  

 het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop;  

 andere maatregelen die noodzakelijk zijn om organen geschikt te houden voor 
implantatie, zoals in-situ-perfusie van de nieren.  

Er moet dus uitsluitsel worden verkregen uit het Donorregister en daaruit mag geen bezwaar 
blijken. Uiteraard moeten de maatregelen worden gestaakt als de beslissingsbevoegde 
nabestaanden uitname weigeren. Als de betrokkene niet wordt beademd, moet na het 
stoppen van de hartslag ten minste vijf minuten worden gewacht voordat begonnen wordt 
met preserverende maatregelen (de zogeheten no-touch-periode, zie hoofdstuk 1.4).  
 
4.6  Niet-natuurlijk overlijden 
Als iemand op een niet-natuurlijke manier is overleden, of als er twijfel bestaat over de 
doodsoorzaak, zijn orgaan- en weefseldonatie niet zonder meer uitgesloten. Donatie is in 
dergelijke gevallen echter alleen mogelijk als de officier van justitie (en wel die van de plaats 
van overlijden) daar toestemming voor geeft. Als er in het geval van een niet-natuurlijke dood 
geen vermoeden bestaat van een strafbaar feit, bijvoorbeeld bij een eenzijdig 
verkeersongeval, dan zal de officier van justitie snel toestemming voor uitname kunnen 
geven. Hetzelfde geldt voor de situatie dat er wel een vermoeden van een strafbaar feit 
bestaat, maar er geen gerechtelijke sectie nodig is. Bij een vermoeden van een shaken-
babysyndroom zal de officier vrijwel nooit toestemming geven. Dergelijke zaken zijn 
bewijstechnisch zó gecompliceerd dat veelal een volledige sectie moet worden uitgevoerd.  
De transplantatiecoördinator kan de officier van justitie ook vragen om een voorlopige 
beslissing over de uitname, opdat al begonnen kan worden met de in-situ-preservatie. Op 
deze manier kan de tijd tot de definitieve beslissing worden overbrugd.  
Als de officier van justitie een gerechtelijke sectie wil, overlegt hij (of de gemeentelijk 
lijkschouwer) doorgaans met de patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De 
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officier kan eventueel verlangen dat een patholoog van het NFI bij de uitname aanwezig is. 
Vóór de in-situ-preservatie of de uitname van organen dient de transplantatiecoördinator 
spijtserum en urine af te nemen. Dit is voor het NFI van groot belang. Een andere 
mogelijkheid is dat de officier slechts toestemming geeft om bepáálde organen te 
verwijderen. Ook is het mogelijk dat de gerechtelijke sectie direct na de uitname wordt 
verricht of afgerond. 
Als een gerechtelijke sectie wordt gelast, wordt het lichaam pas na afronding daarvan 
vrijgegeven. Toestemming voor orgaan- of weefseluitname betekent in dat geval dus niet 
automatisch dat het lichaam direct na de uitname overgebracht kan worden naar een 
uitvaartcentrum of mortuarium met het oog op latere begraving of crematie.  
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5. In gesprek met familie over donatie 
 

Wanneer na raadplegen van het Donorregister blijkt dat de patiënt geen toestemming geeft 
voor donatie, kan de familie hierover geïnformeerd worden. Wanneer de patiënt toestemming 
heeft gegeven, wordt de familie hierover geïnformeerd. In alle andere gevallen moet de 
behandelend arts donatie bespreken met de familie en hen de donatievraag stellen.  
Dit hoofdstuk beschrijft welke onderwerpen besproken moeten worden wanneer er een 
donatieprocedure plaatsvindt, welke uitgangspunten belangrijk zijn en hoe 
informatievoorziening naar de familie verloopt.  
 
Voordat de arts het gesprek over donatie aangaat, dient hij op de hoogte te zijn van de 
mogelijkheden van donatie bij de betreffende patiënt en het Donorregister te hebben 
geraadpleegd.  
 

Als de arts vragen heeft over medische geschiktheid voor donatie, kan hij contact opnemen 
met de NTS.  
In geval van een potentiële orgaandonor verbindt de NTS hem door met de dienstdoende 
transplantatiecoördinator in de regio. 
Indien het alleen om weefseldonatie gaat, kan worden overlegd met de medewerker van de 
NTS.  
 
Informeren van familie bij een positieve registratie 

Als er toestemming is vastgelegd in het Donorregister of in een eigen wilsverklaring, moet 
het uitvoeren van de wens van de overledene als uitgangspunt dienen in het gesprek met de 
familie. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag er worden afgezien van de wens van de 
overledene. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld als de gezondheidssituatie van de familie 
in gevaar zou komen als donatie zou worden doorgezet.  
 
Uitgangspunten voor een donatiegesprek en contact met de familie 

 Kies als directe gesprekspartners voor de donatievraag degenen die over donatie 

mogen beslissen (zie hoofdstuk 4) 

 Stel de donatievraag op een duidelijke manier  

 Geef de familie tijd om na te denken en vragen te stellen 

 Respecteer de beslissing van de familie 
 
5.1 Orgaandonatie 

Orgaandonatie kan worden besproken nadat het besluit tot staken van de behandeling en de 
verwachting dat de patiënt op korte termijn zal gaan overlijden is besproken met de familie. 
Bij vermoeden van hersendood kan de hersendood-diagnostiek worden ingezet.  
 
Donatiegesprek 
Het bespreken van orgaandonatie met familie is de verantwoordelijkheid van de 
behandelend arts. In het ziekenhuisprotocol moet zijn vastgelegd welke professionals 
orgaandonatie mogen bespreken. Verschillende artsen of specialisten kunnen ondersteuning 
bieden bij dit gesprek. 
Om goede voorlichting te kunnen geven moet een arts voldoende ervaring hebben met 
orgaandonatie en het bespreken hiervan. Daarvoor moet de arts de speciaal hiervoor 
ontwikkelde training “Communicatie rond Donatie” hebben gevolgd.  
 
Belangrijke informatie om te verstrekken tijdens het donatiegesprek 

 Uitkomst Donorregister of andere wilsbeschikking 

 De mogelijkheden van donatie (orgaan en/of weefseldonatie) en dat verder 

onderzoek moet uitwijzen welke organen en weefsels geschikt blijken. 
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 Onderzoek voor de geschiktheid van de organen is gericht op het belang van de 

ontvangers en niet op het herstel van de donor.  

 Een reële inschatting van de tijd: Wanneer bij een donatieprocedure haast 

geboden is, wees daar dan duidelijk over, maar geef ook aan dat procedures door 

de gevraagde zorgvuldigheid een langere tijd (een dag) kunnen duren.  

 De patiënt wordt gedurende de gehele procedure met respect behandeld en 

comfort zal worden geboden.  

 De overledene kan worden opgebaard zoals in een gebruikelijk procedure en de 

begrafenis of crematie wordt niet vertraagd.  

 In geval van niet-natuurlijke dood: de vereiste toestemming van Officier van 

Justitie m.b.t. uitname van organen en vrijgave van het lichaam. 

 Een algemene beschrijving van de procedure: bij hersendood (DBD) of staken 

behandeling indien geen hersendooddiagnose (DCD).  

 Voorbereidende handelingen die gedaan moeten worden (handelingen die niet 

kunnen wachten zoals intubatie/beademing, stabilisatie). 

 Uitleg over de wettelijk verplichte hersendoodtesten. 

 Beleid en wijze van staken van behandeling bij DCD (indien DCD-procedure). 
 

Mocht de familie behoefte hebben aan meer informatie om een besluit te kunnen nemen 
over donatie, roep dan de transplantatiecoördinator op, en kondig zijn/haar komst aan bij de 
familie.  
 
Vastleggen van de uitslag van het donatiegesprek 

De beslissing van de familie over het geven van toestemming voor orgaan- en/of 
weefseldonatie wordt vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt en op het 
donatieformulier ingevuld.  
 
Bij toestemming 
Roep de transplantatiecoördinator op. Indien de familie naar huis wil voordat de 
transplantatiecoördinator in het ziekenhuis aanwezig is, geef aan dat de 
transplantatiecoördinator nog contact met hen opneemt.  
 
Transplantatiecoördinator in gesprek met familie 
De transplantatiecoördinator komt naar het ziekenhuis voor het coördineren van de 
donatieprocedure. Daarnaast informeert de transplantatiecoördinator de familie over het 
verdere verloop en de details van de procedure.  
 
Tijdens een gesprek met de familie is het belangrijk in te spelen op de 
informatiebehoeften van de familie. Dit is aan de professionele inschatting van de 
transplantatiecoördinator. Het advies is om de arts of de verpleegkundige te betrekken bij 

de gesprekken met de familie.  
 
Onderwerpen voor transplantatiecoördinator (in afstemming met behandelend arts, 
onderdelen van deze informatie kunnen al gegeven zijn tijdens het donatiegesprek):  

 De tijdsduur van de gehele procedure (geef nooit een exacte tijdsduur, dit is 

moeilijk in te schatten). 

 Vereiste onderzoeken in verband met de vaststelling van de geschiktheid en de 

karakterisering van de organen, zoals de eventuele navraag bij huisarts/andere 

hulpverleners. 

 Mogelijkheden rondom aanwezigheid op IC, evt. specifieke rituelen en het 

afscheid nemen voor familie.  

 Check bij de familie het begrip van het overlijdenstijdstip bij zowel bij DBD/DCD 

 Geef aan dat de procedure wordt uitgevoerd met zorgvuldigheid, respect en 

binnen de wettelijke normen. 
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 Geef uitleg over de donorprocedure.  

 Doe navraag bij familie omtrent medische en sociale voorgeschiedenis 

 Bespreek de definitieve mogelijkheden en vereiste uitname van bijbehorende 

structuren om de transplantatie mogelijk te maken (denk aan: milt, bloedvaten en 

darm).  

 Geef aan hoe de overledene er na donatie uitziet: incisies en (bleke) uiterlijk na 

overlijden. 

 Bespreek definitieve toestemming voor uitname ten behoeve van transplantatie 

en eventueel transplantatiegericht onderzoek. 

 Geef aan dat organen worden toegewezen door Eurotransplant middels een 

objectief toewijzigingssysteem. Dit is een uitwisselingssysteem met andere 

landen.  

 Geef aan dat in sommige gevallen kan voorkomen dat gedoneerde organen 

helaas niet geschikt blijken voor transplantatie.  

 Inventariseer de behoefte van familie ten aanzien van het nazorgtraject. Geef aan 

dat donatie altijd anoniem is.  

 Beantwoord de vragen en geef de folder van de NTS - 'Orgaandonatie, informatie 

voor nabestaanden' mee zodat de familie de procedure op haar gemak kan 

teruglezen.  
 
De transplantatiecoördinator regelt bij een gecombineerde orgaan- en 
weefseldonatieprocedure ook de procedure rondom weefseldonatie conform beschrijving in 
onderstaande paragraaf “Weefseldonatie”. Indien nodig draagt de transplantatiecoördinator 
werkzaamheden rond weefseldonatie over aan de arts. 
 
Rapportage van gesprek en besluitvorming 
Alle verstrekte informatie en de besluitvorming door de familie wordt vastgelegd in de 
volgende dossiers:  

 Medisch dossier (door arts) 

 Donatieformulier/overlijdensformulieren (door arts) 

 Verpleegkundig dossier (door verpleegkundige) 

 DPA, TC-dossier (door transplantatiecoördinator) 
 
i.g.v. niet-natuurlijk overlijden: 

 Overlijdenspapieren (in het eigen dossier van forensisch arts) 
 
5.2 Weefseldonatie 
Het bespreken van weefseldonatie vindt meestal plaats nadat de patiënt is overleden. (In 
geval van een gecombineerde orgaan- en weefseldonor kan toestemming hiervoor tegelijk 
besproken worden). Voor de uitgangspunten van bespreking: zie begin van dit hoofdstuk.  

 
Belangrijke informatie om te verstrekken over weefseldonatie:  

 Uitkomst Donorregister of andere wilsbeschikking. 

 Voor welke weefsels de overledene op basis van de leeftijd nog in aanmerking komt 

en wat de toepassing van deze weefsels is. Pas na de medische screening is 

duidelijk welke weefsels daadwerkelijk gedoneerd kunnen worden.  

 Geef aan dat de donor tijdens de hele procedure met respect wordt behandeld. 

 Indien van toepassing (niet-natuurlijk overlijden): geef aan dat toestemming van 

Officier van Justitie vereist m.b.t. uitname van weefsel en vrijgave van het lichaam. 

 De overledene kan worden opgebaard, zoals in een gebruikelijk procedure en de 

begrafenis of crematie niet wordt vertraagd. Ook thuis opbaren is mogelijk. 
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 Bij weefseldonatie is het mogelijk dat de overledene een aantal uren langer in het 

ziekenhuis moet blijven, i.v.m. de uitnameoperatie. De hele procedure kan 8 tot 28 

uur duren.  

 Bij oogweefseldonatie kan soms een blauwverkleuring rondom de ogen zichtbaar zijn. 

Dit kan cosmetisch worden hersteld door de begrafenisondernemer. Het gehele oog 

wordt uitgenomen en er worden prothesen teruggeplaatst.  

 Na huiddonatie krijgt de overledene speciale beschermkleding aan tegen lekkage. 

Hier overheen kan de eigen kleding van de donor worden aangetrokken, waarna van 

de beschermkleding niets meer te zien is. Doordat de overledene speciale 

beschermkleding aan heeft, wordt bedekkende kleding aangeraden.  

 Bot wordt verwijderd in de benen, armen of bekken. Na botdonatie worden er 

prothesen teruggeplaatst in het lichaam.  

 Vaten worden uitgenomen in de bovenbenen (femorale vaten) en in de borstkas 

(thoracale vaten).  

 Na huid- en botdonatie is het niet mogelijk de overledene nog zelf te wassen. Bij 

donatie van de andere weefsels kan worden aangegeven dat het lichaam er anders 

uitziet.  

 Bij hartklepdonatie wordt het hart in zijn geheel uitgenomen doormiddel van een Y 

incisie in de borstkas. Het litteken wordt afgedekt met een pleister.  

 In sommige gevallen kan het voorkomen dat gedoneerd weefsel helaas niet geschikt 

blijkt voor transplantatie.  

 Vraag de familie of zij behoefte hebben aan een brief waarin wordt vermeld welke 

weefsels zijn uitgenomen. Deze krijgen zij dan enkele dagen na overlijden. Zes 

weken later wordt dan ook een brief gestuurd waarin zij geïnformeerd worden over 

het onderzoek van de weefselbank.    

 Geef de folder 'Weefseldonatie - Informatie voor nabestaanden' mee.  
 

Rapportage van gesprek en besluitvorming 
Alle verstrekte informatie en de besluitvorming door de familie wordt vastgelegd in de 
volgende dossiers:  

 Medisch dossier (door arts) 

 Donatieformulier/overlijdensformulieren (door arts) 

 Verpleegkundig dossier (door verpleegkundige) 
 
i.g.v. niet-natuurlijk overlijden: 

 Overlijdenspapieren (in het eigen dossier van forensisch arts) 
 
Nadat de informatie aan de familie verstrekt is, zij geen vragen meer hebben en 
toestemming is verkregen, dient de donor aangemeld te worden bij het Orgaancentrum van 
de NTS. De NTS zorgt voor de afhandeling van de procedure.   
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6. Hersendood 
 
6.1 Inleiding 
In 1996 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over de hersendoodcriteria. Na die tijd 
zijn er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar gekomen en nieuwe inzichten 
ontstaan over de wijze waarop de hersendood ten behoeve van orgaandonatie kan worden 
aangetoond. In 2006 heeft de raad opnieuw advies uitgebracht over dit onderwerp. Het 
derde en meest recente advies is gebaseerd op het advies ‘Vaststellen van de dood bij 
postmortale orgaandonatie’ dat de Gezondheidsraad op 10 juni 2015 heeft uitgebracht. Op 
21 maart 2016 is er bij Koninklijk Besluit een nieuw Hersendoodprotocol vastgesteld 
(Staatsblad 2016, nr. 170) (zie paragraaf 6.2). Dit protocol is ingegaan op 1 augustus 2016. 
 
In het Hersendoodprotocol blijft het ‘whole brain death’ concept het uitgangspunt: de dood 
als het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, inclusief de 
hersenstam en het verlengde merg. Het vaststellen van de hersendood berust op de 
volgende pijlers: 
1) vaststellen of aan de zogenoemde prealabele voorwaarden is voldaan; 
2) beoordelen of er sprake is van medicamenteuze neurodepressie; 
3) het klinisch-neurologisch onderzoek; 
4) aanvullend onderzoek (elektro-encefalografie (EEG), transcranieel Doppleronderzoek 
(TCD) of CT-angiografie van de hersenvaten (CTA)), gevolgd door de apneutest. 
 
De aanpassingen in het hersendoodprotocol van 2016 ten opzichte van 2006 betreffen dat 
bij patiënten die medicijnen krijgen om de hersenfuncties te dempen (medicamenteuze 
neurodepressie) de procedure van vaststelling van hersendood geen doorgang kan vinden 
als aanwezige medicatie een nauwkeurige uitslag van het onderzoek in de weg staat. De 
procedure kan worden ingezet, wanneer kan worden aangenomen dat de medicamenten 
voldoende zijn uitgewerkt.  
Verder is nu opgenomen dat uitval van de grote hersenen bevestigd moet worden met één 
van de aanvullende onderzoeken EEG, TCD of CTA. Deze testen kunnen voor dit doel als 
gelijkwaardig beschouwd worden. Gebleken is dat de EEG, TCD en CTA evenveel informatie 
opleveren over het al dan niet functioneren van de hersenen. Voorheen was het verplicht 
meerdere testen uit te voeren. Alleen in de uitzonderingssituatie wanneer een 
circulatiestilstand dreigt bij nog aanwezige medicamenteuze neurodepressie, moet een 
onderzoek van de hersendoorbloeding met TCD of CTA worden verricht.  
 
Als de gebruikte aanvullende test de afwezigheid van hersenfunctie of hersendoorbloeding 
uitwijst, moet een daaropvolgende apneutest de hersendood bevestigen. De apneutest is in 
het nieuwe protocol verplicht geworden als laatste onderdeel van het Hersendoodprotocol. In 
het protocol van 2006 kon een combinatie van TCD en CTA uitgevoerd worden in situaties 
waarin de apneutest niet mogelijk was. Hersendood kan dus niet meer worden vastgesteld 
wanneer de apneutest niet uitvoerbaar is.  
 

 
6.2  Hersendoodprotocol 
 
Zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 2016 (Stb. 2016 nr. 170). 
 

1 Inleiding 

1.1 Definitie hersendood 

Onder hersendood wordt verstaan het volledig en onherstelbaar verlies van de 
functies van de hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg. 
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1.2 Procedurele voorwaarden 

Bij het voornemen tot verwijdering van een orgaan bij een beademde potentiële 
donor dient de hersendood te worden aangetoond door een ter zake kundige arts 
volgens de hierna beschreven methoden en criteria.  

Het aantonen van hersendood berust op een combinatie van verschillende typen 
onderzoek. Hieronder wordt aangegeven welke onderzoeken, al naar gelang de 
omstandigheden, noodzakelijk zijn en aan welke artsen de uitvoering ervan is 
voorbehouden. Deze artsen mogen niet bij de verwijdering of implantatie van de 
gedoneerde organen betrokken zijn. 

Verantwoordelijkheid, verslaglegging 

De verantwoordelijkheid bij het vaststellen van de hersendood heeft de neuroloog of 

neurochirurg die het klinisch-neurologisch onderzoek uitvoert. Deze draagt er zorg 

voor dat de in dit protocol beschreven procedures worden gevolgd en dat van de 

uitgevoerde onderzoeken de relevante gegevens worden vastgelegd in de daarvoor 

bestemde verklaring (zie hierna: par.4). 

1.3 Prealabele voorwaarden 

Vaststellen van de toestand ‘hersendood’ kan slechts plaatsvinden in geval van een 
fataal hersenletsel waarvan de oorzaak bekend is en dat niet behandelbaar is. Deze 
vaststelling kan pas met zekerheid worden gedaan nadat aannemelijk is geworden 
dat er geen andere oorzaken van bewusteloosheid en reactieloosheid zijn, met 
uitzondering van de in dit protocol aangegeven oorzaken. 

2 Diagnostiek hersendood 

Het vaststellen van de toestand van hersendood berust op de volgende pijlers:  

 de prealabele voorwaarden 

 beoordeling of er sprake is van medicamenteuze neurodepressie 

 het klinisch-neurologisch onderzoek 

 het aanvullend onderzoek. 

De vier hierna genoemde, in de gegeven volgorde te doorlopen diagnostische fasen 
hebben daarop betrekking. 

2.1  Fase 1: (hetero-)anamnese en algemeen onderzoek 

In deze eerste diagnostische fase moet worden nagegaan of voldaan wordt aan de 
prealabele voorwaarden.  

In de eerste plaats gaat het om kennisneming van de voorgeschiedenis – ook via 
derden (hetero-anamnese) – en om het verkrijgen van een aantal elementaire 
diagnostische gegevens ter uitsluiting van andere oorzaken van bewusteloosheid en 
reactieloosheid. Wanneer de onderzoekende arts (doorgaans de behandelend arts) 
twijfelt, of wanneer er onduidelijkheden bestaan over de anamnestische en 
diagnostische bevindingen, kan het algemene onderzoek – of delen ervan – na 
enige tijd worden herhaald en/of een andere (wederom niet bij de transplantatie 
betrokken) ter zake kundige arts geconsulteerd worden.  
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Mede aan de hand van het algemene onderzoek dient voorts zekerheid te worden 

verkregen over de dodelijke aard van het hersenletsel, de oorzaak ervan, alsmede 

over het ontbreken van enige behandelingsmogelijkheid. Deze beoordeling dient 

steeds in handen te zijn van een (kinder)neuroloog of een neurochirurg. Deze dient 

ten slotte, op grond van de beschikbare anamnestische en algemeen diagnostische 

gegevens (lichamelijk onderzoek, biochemisch onderzoek) zich ervan te 

vergewissen dat er geen oorzaken van bewusteloosheid of reactieloosheid in het 

geding zijn die hersendooddiagnostiek onbetrouwbaar maken. Dit betreft met name 

de volgende oorzaken: 

 hypothermie (centrale lichaamstemperatuur gelijk aan, of lager dan 32°C);  

 intoxicatie, te onderscheiden van therapeutische medicamenteuze 
neurodepressie (zoals barbituraatcoma); 

 hypotensie (systolische bloeddruk gelijk aan, of lager dan 80 mm Hg of 10,7 
kPa) 

 blokkade van de neuromusculaire overgang;- 
  ernstige biochemische of metabole stoornis, voor zover deze geen onderdeel 

is van het falen van de hersenstam of het verlengde merg; 

 een reanimatie in de voorafgaande uren. 

Hieronder volgt een toelichting: 

Hypothermie 

Onderkoeling (hypothermie) is meestal het gevolg van ongevallen bij lage 
temperatuur (winter, verdrinking, koelcellen), maar kan ook onderdeel zijn van falen 
van het verlengde merg. Meting van de centrale lichaamstemperatuur en de reactie 
op behandeling geven uitsluitsel. Voor een betrouwbare hersendooddiagnostiek 
moet de (centrale) lichaamstemperatuur boven de 32°C zijn gebracht.  

Intoxicatie 

Kennisneming van de voorgeschiedenis, ook via derden (hetero-anamnese), en van 
de omstandigheden waarin de betrokkene is aangetroffen, kunnen gegevens 
opleveren over het al dan niet bestaan van een relevante intoxicatie, bijvoorbeeld 
door alcohol, drugs, of bepaalde geneesmiddelen. Deze intoxicaties kunnen 
enerzijds het stellen van de diagnose hersendood bemoeilijken en anderzijds de 
organen ongeschikt maken voor transplantatie. Ook bij ongevalspatiënten kan dit de 
diagnose ‘hersendood’ belemmeren, hetzij omdat de betrokkene bepaalde 
medicijnen of andere stoffen zelf innam, hetzij omdat medicijnen werden 
toegediend. Bij aanwijzingen voor een intoxicatie - te onderscheiden van 
therapeutische medicamenteuze neurodepressie: zie hiervoor - moet men de 
betrokken (gif)stoffen opsporen in bloed of urine. Wanneer de intoxicatie niet op 
deze wijze kan worden gedetermineerd en de nadelige klinische effecten op de 
functie van hersenen of andere organen derhalve niet kunnen worden opgeheven, is 
vaststelling van de hersendood ten behoeve van orgaandonatie niet mogelijk. 

Hypotensie 

Blijkt bij meting de systolische bloeddruk te laag dan spreekt men van hypotensie. 
Bij volwassenen geldt dit bij een druk die lager is dan 80 mm Hg of 10,7 kPa. Bij 
kinderen zijn in de literatuur geen getalsmatige criteria voor hypotensie voorhanden, 
mede gezien de sterke leeftijdsafhankelijkheid. Een systolische druk die meer dan 
twee standaarddeviaties ligt onder de gemiddelde waarde (overeenkomend met de 
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P-2,5 waarde ofwel de 2,5 procent-ondergrenswaarde) voor de desbetreffende 
kinderleeftijd, betekent zeker hypotensie (zie tabel 1). 

Of de hypotensie onderdeel is van de betrokken aandoening (hypovolemische 
shock), dan wel van het falen van het verlengde merg, is te beoordelen aan de hand 
van de reactie op behandeling. Reageert de bloeddruk moeizaam op 
bloeddrukverhogende therapie, dan wijst dit op uitval van de desbetreffende 
hersenfunctie (verlengde merg). Aangepaste behandeling, namelijk het voorkomen 
van een te grote bloeddrukdaling is dan nodig. Bij te lage bloeddruk is de in dit 
protocol bedoelde aanvullende hersendooddiagnostiek (zoals apneutest, TCD of 
CTA) niet betrouwbaar uit te voeren.  

Blokkade van de neuromusculaire overgang 

Ook deze situatie maakt hersendooddiagnostiek in beginsel onbetrouwbaar. Vaak 
betreft het blokkering door toediening van specifieke geneesmiddelen bij anesthesie 
of mechanische beademing. Wanneer, door het beschikbaar komen van nieuwe 
middelen, de blokkade zonder beïnvloeding van andere orgaansystemen kan 
worden opgeheven, dan kan de hersendooddiagnostiek betrouwbaar worden 
uitgevoerd. 

Ernstige biochemische of metabole stoornis 

Het gaat hier om uitsluiting van stoornissen die geen onderdeel zijn van het falen 
van hersenstam of het verlengde merg, zoals coma veroorzaakt door metabole of 
endocriene stoornissen (uremisch coma, hypoglycemisch coma, coma hepaticum, 
en dergelijke). 

Reanimatie 

De eerste uren na een reanimatie kan het EEG iso-elektrisch zijn en kunnen de 
stamreflexen ook afwezig zijn. Dit is tot 12-24 uur na een reanimatie in potentie 
reversibel. 

2.2 Fase 2: Beoordeling of er sprake is van medicamenteuze neurodepressie 

Voorafgaand aan het neurologisch onderzoek wordt vastgesteld of er wel of geen 
sprake is van medicamenteuze neurodepressie.  

Dit betreft een gerichte behandeling met geneesmiddelen – zoals sedativa, 
hypnotica, anesthetica, of anti-epileptica – ter voorkoming van verdere 
hersenschade. Ter bestrijding van hersenoedeem en verhoogde intracraniële druk 
worden vooral barbituraten toegepast (barbituraatcoma), met name bij 
ongevalspatiënten. Deze middelen kunnen de betrouwbaarheid van de  gebruikelijke 
testen om de hersenfuncties te beoordelen negatief beïnvloeden (demping van 
hersenactiviteit kan een fout-positieve testuitslag geven). 

Bij patiënten met medicamenteuze neurodepressie dient gewacht te worden totdat 
de medicamenten voldoende zijn uitgewerkt en deze de uitslag van het neurologisch 
onderzoek niet meer kunnen vertekenen. Dit vraagt om een zorgvuldige klinische 
afweging van de betrokken medische professionals, onder wie een intensivist en 
een neuroloog of neurochirurg. Daarbij is het doel om het tijdstip te bepalen waarop 
met voldoende zekerheid de uitval van de hersenfuncties kan worden vastgesteld. 
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Slechts in de situatie waarin een circulatiestilstand dreigt kan het onderzoek voor het 

vaststellen van de hersendood worden voortgezet, maar dit heeft consequenties 

voor de keuze wat betreft het aanvullend onderzoek. 

2.3 Fase 3: klinisch-neurologisch onderzoek 

In deze fase kan door middel van klinisch-neurologisch onderzoek een aantal voor 
de hersenen, hersenstam of verlengde merg kenmerkende functies worden 
beoordeeld. Blijkt bij een van de hierna volgende testen dat de onderzochte functie 
geheel of gedeeltelijk intact is, dan is er geen sprake van hersendood.  

Het klinisch-neurologisch onderzoek dient steeds door een niet bij de eventuele 
transplantatie betrokken (kinder)neuroloog of neurochirurg te geschieden. Bij twijfel 
over de bevindingen kan het onderzoek na enige tijd worden herhaald en/of een 
andere, wederom niet bij de eventuele transplantatie betrokken, (kinder)neuroloog 
danwel neurochirurg geconsulteerd worden.  

Blijkens het klinisch-neurologisch onderzoek moet er sprake zijn van: 
1 afwezigheid van bewustzijn, blijkend uit het ontbreken van reacties op 

(pijn)prikkels, zoals vastgelegd in de Glasgow Coma Scale (GCS) voor  
volwassenen (zie tabel 2) en in de Pediatric Glasgow Coma Scale (PGCS) voor 
kinderen jonger dan 6 jaar (zie tabel 3). 

2 afwezigheid van hersenstamreflexen, namelijk: 

 geen reacties van de pupillen op licht; 

 geen cornea-reflexen; 

 geen reacties op vestibulaire prikkels (afwezige oculocefale en oculo- 
vestibulaire reacties); 

 geen hoestreflex. 
3 aanwijzing(en) voor de afwezigheid van spontane ademhaling. 

2.4 Fase 4: aanvullend onderzoek 

De laatste fase in het vaststellen van de toestand van hersendood komt tot stand 
met behulp van de zogenoemde aanvullende diagnostiek. 
I Als eerste wordt de functie of de doorbloeding van de grote hersenen onderzocht 

met behulp van een van de volgende drie tests: 
1 Een elektro-encefalogram (EEG) om te bepalen of er elektrische 

hersenactiviteit is. 
2 Transcranieel Doppleronderzoek (TCD) ter beoordeling van de aanwezigheid 

van hersendoorbloeding. 
3 CT-angiografie (CTA) ter beoordeling van de aanwezigheid van 

hersendoorbloeding. 

Bij de keuze voor één van deze tests kunnen bij afwezigheid van neurodepressie 
deze tests als gelijkwaardig beschouwd worden. In de praktijk hangt de keus af van 
de beschikbaarheid van expertise op een bepaald moment en een bepaalde plaats, 
en van overwegingen van logistieke aard. In de meeste gevallen zal het EEG de 
aangewezen test zijn, omdat deze expertise ruim aanwezig is. Een TCD kan 
waarschijnlijk op minder plaatsen en tijden worden ingezet, maar heeft als voordeel 
dat de test eenvoudig aan het ziekbed uitgevoerd kan worden. Een CTA heeft als 
nadeel dat het vervoer van de patiënt vergt vanaf de IC naar de afdeling radiologie. 
Ook het gebruik van contrastvloeistof kan nadelig zijn voor de te transplanteren 
organen.  
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In de uitzonderingssituatie waarin de neurodepressie weliswaar gestaakt is, maar er 
een circulatiestilstand dreigt op te treden ondanks ondersteuning van de circulatie, 
dient gekozen te worden voor een onderzoek van de hersendoorbloeding door 
middel van CTA of TCD.  

Als de uitslag van de gedane test niet overeenkomt met hersendood dient de 
procedure gestaakt te worden. In een later stadium kan het aanvullend onderzoek 
dan opnieuw worden uitgevoerd. 

Ook indien geen van deze tests uitvoerbaar is, of de mogelijkheden voor het 
uitvoeren van de tests ontbreken, dient de procedure van het vaststellen van de 
hersendood te worden gestaakt. 
 
II Als met EEG, TCD, of CTA is uitgesloten dat er behouden hersenfuncties zijn of 

is uitgesloten dat er doorbloeding van de grote hersenen is, dient het ontbreken 
van spontane ademhaling te worden aangetoond. Dit gebeurt door middel van de 
apneu-test. 

Apneutest niet uitvoerbaar 

Indien blijkt dat de apneutest niet goed uitvoerbaar is (optreden van ernstige 
hartritmestoornissen; sterke bloeddrukdaling als gevolg van de test; spontane 
ademhaling onmogelijk door hoge cervicale ruggemerglesie, of een dubbelzijdige 
lesie van de nervus phrenicus), dan kan de hersendood niet worden vastgesteld. 

Diagnostiek bij kinderen jonger dan één jaar 

Voor het vaststellen van de hersendood bij kinderen is het nodig de testen na een 
observatieperiode te herhalen, waarbij de lengte van de observatieperiode wordt 
bepaald door de leeftijd van het kind.  

Eerst wordt het gebruikelijke protocol gevolgd: vaststelling of er sprake is van 
medicamenteuze neurodepressie, vaststelling van de prealabele voorwaarden, 
klinisch-neurologisch onderzoek, aanvullend onderzoek van de  grote hersenen, en 
apneutest. De herhaling van deze testen, na een bepaalde observatietijd, is nodig 
om zekerheid te verkrijgen over de interpretatie van de klinische verschijnselen en 
voor vaststelling van de irreversibiliteit van het volledige functieverlies. Soms wordt 
de interpretatie van de klinische verschijnselen bemoeilijkt. Zo kunnen bij aanzienlijk 
te vroeg geboren zuigelingen de hersenstamreflexen nog onvolledig ontwikkeld zijn. 
Voorts is bij jonge zuigelingen de calorische vestibulaire stimulatie zeer moeilijk 
beoordeelbaar. Daarnaast kunnen bij zuigelingen en jonge kinderen spinale 
ontremmingsreflexen de bepaling van de motorische respons van de comascore 
moeilijk interpreteerbaar maken. 

Gedurende de observatieperiode mogen zich geen tekenen van een zich 
herstellende hersenfunctie voordoen. De vereiste observatieperiode bedraagt bij 
kinderen: 

 in de neonatale periode (eerste levensweek): 48 uur; 

 daarna tot de leeftijd van twee maanden: 24 uur; 

 in de leeftijd van twee tot twaalf maanden: 12 uur. 

Sinds de opstelling van richtlijnen door de Amerikaanse Task Force for the 
Determination of Brain Death in Children in 1987 zijn geen publicaties verschenen 
die voor kinderen na het eerste levensjaar een aparte procedure, zoals hantering 
van lange observatietijden, rechtvaardigen. 
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Opmerkingen 

TCD is bruikbaar bij een voldoende starre schedel: een fout-negatieve, maar geen 

fout-positieve, TCD-uitslag is mogelijk bij een flexibele schedel of open 

schedelnaden (zuigelingen). De methode dient niet te worden toegepast bij een 

ernstige aortaklepinsufficiëntie. Het bloed kan dan extra- en intracranieel heen en 

weer stromen, waarbij een TCD-patroon kan ontstaan dat (ten onrechte) aangezien 

kan worden voor een signaal dat karateristiek is voor cerebrale circulatiestilstand 

(reverberating pattern): dit is echter een fout-positieve TCD-uitslag. 

3  Uitvoeringscriteria testmethoden 

3.1  Klinisch-neurologisch onderzoek 

Dit onderzoek dient door een niet bij de eventuele transplantatie betrokken 
(kinder)neuroloog of neurochirurg te geschieden. Bij twijfel over de bevindingen kan 
het onderzoek na enige tijd worden herhaald en/of een andere, wederom niet bij de 
eventuele transplantatie betrokken, (kinder)neuroloog of neurochirurg geconsulteerd 
worden. 

Comaschalen 

De te gebruiken schalen zijn de Glasgow Coma Scale (GCS) voor volwassenen en 
kinderen van 6 jaar en ouder, en de Pediatric Glasgow Coma Scale (PGCS) voor 
kinderen jonger dan 6 jaar. De GSC-score of bij jonge kinderen de PGCS-score: E 
(ogen openen) = 1, M (motorische reactie) = 1, V (verbale reactie) = 1, of ‘t’ (tube, of 
tracheacanule) wordt gegeven indien op geen enkele prikkel die via de hersenen of 
hersenstam verloopt, de ogen worden geopend of een motorische of verbale reactie 
optreedt (zie comaschalen: tabel 2 en 3). Als standaard worden pijnprikkels op het 
nagelbed van de vingers, het sternum, de huidplooi van de borst of – behalve bij 
kinderen jonger dan 6 jaar – de bovenste orbitarand toegediend. Via het ruggemerg 
verlopende reflexen mogen aanwezig zijn. 

Hersenstamreflexen 
 

 De pupilreactie moet met een sterke lamp worden onderzocht. Men dient zich 
ervan te vergewissen dat er geen farmacologische verklaring voor een afwezige 
pupilreflex is (bijvoorbeeld: atropine in het oog; hoge dosis dopamine); 

 De oculocefale reflex is afwezig, indien na een snelle rotatie van het hoofd over 
45 graden, geen oogbewegingen optreden; 

 De oculovestibulaire reflex is afwezig, indien na inspuiten van ten minste 20 ml 
(milliliter) ijswater in de uitwendige gehoorgang waarbij het hoofd 30 graden is 
geflecteerd, na twee minuten geen oogbewegingen zijn opgetreden. Na een 
minuut rust test men het contralaterale oor. Bij beschadigde trommelvliezen kan 
ijswater in een vingercondoom in de gehoorgang worden gespoten. Bij kinderen 
(tot de leeftijd van 12 jaar) kan met 10 ml ijswater worden volstaan; 

 De hoestreflex is afwezig, indien bij uitzuigen en bij bewegen van de 
tracheatube geen reacties optreden. 

Beademingsafhankelijkheid 

Toepassing van mechanische beademing hoeft niet te betekenen dat spontane 
ademhaling volledig ontbreekt. Het is daarom noodzakelijk de 
beademingsafhankelijkheid na te gaan. Men dient na te gaan of de oorzaak 
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waardoor de spontane ademhaling verloren ging, nog steeds aanwezig is, dan wel 
of de spontane ademhaling inmiddels afwezig is, indien de beademing is begonnen 
wegens insufficiente respiratie. Dit oriënterend onderzoek dient te worden 
onderscheiden van de apneutest (zie 3.5) die uiteindelijk zekerheid verschaft 
omtrent het ontbreken van spontane ademhaling. 

Opmerkingen 

De comaschalen houden geen rekening met grimasseren. Dit kan echter de enige 

motorische reactie op pijn zijn, bijvoorbeeld bij een hoge dwarslesie. Treedt 

grimasseren als reactie op een pijnprikkel op, dan sluit dat hersendood altijd uit. 

Bij hersendood kunnen via het ruggenmerg verlopende reflexen aanwezig zijn. Dit 

kunnen spierrekkingsreflexen of een triple response aan de benen zijn, maar ook 

ongebruikelijke motorische reacties, zoals beweging van schouder (unilaterale 

benedenwaarts en naar binnen gerichte rotatie) en arm (strekken en pronatie) bij 

ipsilaterale stimulatie, of schijnbare spontane bewegingen. Onder deze laatste 

vallen diafragma-myoclonieën en het zogeheten Lazarus-teken. Daarbij abduceren 

de schouders, buigen de onderarmen en worden de handen voor het sternum of 

zelfs tot de kin gebracht; ook flexie van de romp kan optreden. Genoemde 

bewegingen berusten op ontremming van spinale motorneuronen.  

Een gestoorde temperatuurregulatie, een gestoorde bloeddrukregulatie of het 

bestaan van diabetes insipidus zijn voor de in dit protocol bedoelde diagnose 

‘hersendood’ niet vereist. 

3.2  Elektro-encefalogram (EEG) 

Het vervaardigen van een EEG dient te geschieden door een daartoe opgeleide 

laborant, en beoordeeld te worden door een (kinder)neuroloog/klinisch 

neurofysioloog met kennis van en ervaring met EEG.  

Technische criteria 
 
a Te gebruiken: alle oppervlakte-elektroden van het 10-20 systeem. Deze behoren 

een overgangsweerstand > 100 Ohm en < 10 kOhm te hebben. 
b Vereiste gevoeligheid: 20 microvolt/cm.  
c Vereiste bandbreedte: 0,27-30 Hz (-3dB). 
d Afleidingscombinaties: van belang is toepassing van een combinatie met grote 

interelektrode-afstand. Zo mogelijk dienen alle elektroden van het 10-20 systeem 
in de gebruikte afleidingscombinatie continu voor te komen. Dit impliceert 
registratie met een EEG-toestel van ten minste 16 kanalen. 

e De (effectieve) registratieduur dient ten minste 30 minuten te bedragen. 
f Reacties op prikkels dienen te worden nagegaan: 

 lichtflitsprikkels: zowel hoge (bijvoorbeeld 18 Hz) als lage (1-3 Hz) 
frequenties toepassen; 

 Pijnprikkels: aan beide armen en supraorbitaal. 

Het verdient aanbeveling elektrocardiogram (ECG), ademhaling en 
bewegingsartefacten mee te registreren. Een eventueel aanwezig retinogram is niet 
in strijd met de diagnose iso-elektrisch EEG. 
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g Tijdens de registratie mogen kortwerkende, spierverslappende middelen gebruikt 
worden om de eventueel aanwezige, elektrisch waarneembare spieractiviteit 
(‘motor-unit’ activiteit) te onderdrukken. 

h Brom- en ruisniveaus dienen kleiner dan 5 microvolt te zijn. Eventueel nog 
aanwezige artefacten dienen tijdens de registratie als zodanig geduid te worden. 

i Het EEG heet ‘iso-elektrisch’ wanneer geen elektrische activiteit van cerebrale 
oorsprong aanwezig is. 

j Beoordeling van het EEG via datatransmissie (telefoon, kabel, internet) is niet 
toegestaan vanwege de noodzaak van controle van de kwaliteit van de registratie 
en van de medische omstandigheden. 

3.3 Transcranieel Doppleronderzoek (TCD) 

Het vervaardigen van een TCD dient te geschieden door, of onder toezicht van een 
(kinder)neuroloog/klinisch neurofysioloog met kennis van en ervaring met TCD. 
Speciaal opgeleide laboranten mogen de test uitvoeren, maar bedoelde arts dient 
ter plekke aanwezig te zijn voor de eindbeoordeling van het onderzoek. 

Het onderzoek kan worden uitgevoerd door middel van een transcranieel 
Dopplertoestel of een duplextoestel met de mogelijkheid tot transcranieel 
onderzoek. Een duplextoestel heeft als voordeel dat onmiddellijk duidelijk is of er 
wel of niet een zogenaamd transtemporaal schedelvenster aanwezig is.  
 
a In beginsel worden de intracraniële vaten onderzocht: 

 de arteria cerebri media (via het temporale venster); 

 de arteria basilaris (via het suboccipitale venster, waarbij het hoofd 
gedraaid wordt of de patiënt op de zij ligt) 

b Elke Dopplermeting geschiedt gedurende minimaal 10 hartslagen per bloedvat. 
c De tweede serie metingen dient niet eerder dan twintig minuten na het begin van 

de eerste serie te worden gestart. Het gehele onderzoek zal dan circa een half 
uur in beslag nemen. 

d In beide series metingen dient men een zogenaamd hoge-weerstandsprofiel te 
registreren. Dit uit zich in de aanwezigheid van een reverberating pattern, of van 
systolic spikes, en wijst op afwezigheid van hersendoorbloeding. 

Technische criteria 
 
e Te gebruiken apparatuur en afstelling daarvan. 

I) TCD. 
Gepulst Dopplersysteem met een insonatiefrequentie van 2MHz. Gezien er ook 
nog signalen van zeer geringe intensiteit gemeten moeten kunnen worden is het 
belangrijk het toestel daarop af te stellen. Daarom dient de output (‘power’) op 
een maximale waarde te staan. De gain staat eveneens op een hoge waarde. 
Een houvast voor de praktijk is dat er achtergrondruis in het Dopplerspectrum 
zichtbaar is. Het sample volume dient groot te zijn, bij voorkeur 5-10 mm. Ook de 
afstelling van de schaal is in deze context van belang. Een maximum van 50-
100cm/s is aan te bevelen. 
 
II) TC duplex. 
Gepulst Dopplersysteem met een insonatiefrequentie van circa 2MHz ingebouwd 
in een duplexsteem met breedband (bijvoorbeeld 1-4MHz of 2-5MHz) phased 
array transducer. De gain voor de B-mode dient op een lage waarde afgesteld te 
zijn, dusdanig dat de intracraniële structuren net zichtbaar zijn. De gain voor de 
kleurenmode dient daarentegen op een hoge waarde afgesteld te zijn, terwijl de 
schaal juist gevoelig moet zijn voor lage snelheden. Ook hier geldt dat een 
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geringe achtergrondruis in het duplexbeeld een houvast is voor de praktijk. Voor 
de afstelling van het Dopplergedeelte geldt hetzelfde als onder I). 
Met een TCduplex kan worden nagegaan of er een temporaal en suboccipitaal 
schedelvenster aanwezig is. Indien geen intracraniele structuren zichtbaar zijn is 
er sprake van een afwezig schedelvenster en heeft het ontbreken van 
Dopplersignalen geen diagnostische betekenis. Dit zal bij 10-15% van de 
patiënten het geval zijn. Een TCD of TCduplex onderzoek is dan ongeschikt om 
de afwezigheid van hersendoorbloeding vast te stellen. 
 

f In het geval van een (verdenking op een) ontbrekend schedelvenster kan 
onderzoek van de extracraniële bloedvaten uitkomst bieden. In dat geval diene 
de a.carotis interna en externa, alsmede de a.vertebralis, in het nektraject 
onderzocht te worden. Mits de a.carotis interna en de a.vertebralis beiderzijds óf 
een reverberating pattern óf systolic spikes laten zien is de diagnostische 
betekenis dezelfde als die van het onderzoek van de intracraniele vaten. De 
a.carotis externa laat in het geval van ontbrekende hersendoorbloeding juist een 
normaal Dopplersignaal zien. Daarmee kan ook worden uitgesloten dat een forse 
aortaklepinsufficientie ten grondslag ligt aan een signaal dat op een reverberating 
pattern lijkt. 
Voor de praktische uitvoering geldt hetzelfde als voor de TCD/TC duplex: elke 
Dopplermeting geschiedt gedurende minimaal 10 hartslagen per bloedvat. De 
tweede serie metingen dient niet eerder dan twintig minuten na het begin van de 
eerste serie te worden gestart. Het gehele onderzoek zal dan circa een half uur 
in beslag nemen. In beide series metingen dient men een zogenaamd hoge-
weerstandsprofiel te registreren. Dit uit zich in de aanwezigheid van een 
reverberating pattern of van systolic spikes en wijst op afwezigheid van 
hersendoorbloeding. 

Technische criteria bij onderzoek extracraniële vaten 
 
g Te gebruiken apparatuur en afstelling daarvan. 

Extracraniële duplex. Er wordt gebruik gemaakt van een kleuren duplexsysteem 
met een lineaire breedband transducer (bv. 3-9MHz). De gain voor de B-mode 
dient op een lage waarde afgesteld te zijn, dusdanig dat de bloedvaten net 
zichtbaar zijn. De gain voor de kleurenmode dient daarentegen op een hoge 
waarde afgesteld te zijn, terwijl de schaal juist gevoelig moet zijn voor lage 
snelheden. Ook hier geldt dat een geringe achtergrondruis in het duplexbeeld 
een houvast is voor de praktijk. 
Voor het Dopplergedeelte geldt dat de gain op een hoge waarde staat. Een 
houvast voor de praktijk is dat er achtergrondruis in het Dopplerspectrum 
zichtbaar is. Het sample volume dient groot te zijn, bij voorkeur 5-10 mm. Ook de 
afstelling van de schaal is in deze context van belang. Een maximum van 50-
100cm/s is aan te bevelen. 

Opmerkingen 

Bij het vanwege een veranderde structuur van het schedelbot ontbreken van een 

voor ultrageluid goed toegankelijk temporaal of suboccipitaal venster is transcranieel 

onderzoek niet mogelijk. Extracranieel duplexonderzoek biedt dan uitkomst. 

Bepaalde ongecorrigeerde cor vitia, bijvoorbeeld een ernstige aortaklepinsufficientie, 
kunnen een flowpatroon veroorzaken dat oppervlakkig lijkt op een reverberating 
pattern. Bij onderzoek van alleen de intracraniële vaten kan dan een fout-positieve 

uitslag het gevolg zijn: ten onrechte wordt de testrespons als 'ontbrekende 
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hersendoorbloeding' geïnterpreteerd. Dit probleem kan worden voorkomen door 
onderzoek van de extracraniële bloedvaten. 

Een voorwaarde voor het ontbreken van hersendoorbloeding als bevestiging van de 
diagnose hersendood is een intacte schedel. Als de schedel niet intact is 
(bijvoorbeeld bij schedelfracturen, ventrikeldrains of neonaten met open fontanellen) 
kan de bloedstroom in de grote hersenvaten nog normaal zijn, ook al is er geen 
hersenactiviteit meer. Daardoor kan een TCD of TC duplex onderzoek in zo een 
situatie een foutnegatieve bevinding opleveren; een foutpositieve bevinding 
daarentegen is niet mogelijk. 

3.4  CT-angiografie (CTA) 

Dit onderzoek dient te worden beoordeeld door een (neuro)radioloog met expertise 

op het gebied van CTA-diagnostiek van afwijkingen in de bloedvaten van de hals en 

de hersenen. 

Technische criteria 
 
a De toe te passen methode is cerebrale CT-angiografie (CTA) uitgevoerd met een 

multi-detector row CT-scanner (MDCT). 
b De vereiste minimale systolische bloeddruk is 80 mm Hg (10,7 kPa), c.q. bij 

kinderen niet lager dan twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde 
voor de desbetreffende kinderleeftijd (zie tabel 1). 

c Als contraststof dient een niet-ionisch middel (bevattend ≥ 300 mg jodium per ml) 
te worden gebruikt.  

d 100 ml contrastmiddel wordt via mechanische injectie intraveneus (bijvoorbeeld 
in een armvene of in een centrale veneuze ‘lijn’) toegediend met een flow-

snelheid van ≥ 3 ml per seconde. Bij kinderen tot een gewicht van 50 kg dient het 
injectie protocol als volgt te worden aangepast: hoeveelheid contrastmiddel ≥ 2.0 
ml/kg met een flow-snelheid ≥ 0.06 ml/kg/sec.  

e Er worden drie CT-scans vervaardigd. De eerste CT-scan is een ‘blanco’ scan 
zonder toediening van contrast. De start van de tweede CT-scan (CTA) is 20 
seconden na de start van de injectie van het contrastmiddel. De derde CT-scan 
(CTA) wordt gestart 60 seconden na de start van injectie. 

f Scanparameters: detectorcollimatie ≤ 1mm, pitch van ≤ 1. De kVp en mAs 
worden gebaseerd op, en komen overeen met, de instellingen van de lokale 
CTA-protocollen voor de diagnostiek van afwijkingen in de bloedvaten van de 
hersenen. 

g Scanrange: ongeanguleerde scan van C3 tot de vertex. Scanrichting: 
caudocraniaal. 

h Reconstructie met een slice-dikte van ≤ 1mm, met 50% overlap en een FOV 
waarbij de gehele schedel wordt afgebeeld. 

i Er kan alleen een uitspraak worden gedaan over cerebrale circulatiestilstand, en 
daarmee hersendood, als er bewijs is dat het contrast daadwerkelijk in de 
bloedbaan is ingespoten. Dit is het geval indien er sprake is van contrastvulling in 
de extracraniële vaten (de arteria carotis externa en de zijtakken van de arteria 
carotis externa, zoals de arteria temporalis superficialis) op de CTA na 20 
seconden en/of de CTA na 60 seconden. 

j Het onderzoek wordt bij voorkeur beoordeeld op een werkstation met de 
mogelijkheid om reconstructies in meerdere richtingen te vervaardigen in 2D 
en/of 3D. 

k Er is sprake van cerebrale circulatiestilstand, en daarmee hersendood, indien er 
geen aankleuring optreedt in beide CTA’s van 1) de corticale arteriën van de 
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arteria cerebri media (M4 segment) aan de linker- en rechterzijde; en 2) de vena 
cerebri interna aan de linker- en rechterzijde. 

3.5 Apneutest 

Dit onderzoek dient te worden verricht door een anesthesioloog, een intensivist, of 
een longarts, dan wel een internist of neuroloog met expertise op het gebied van 
ademhalingsstoornissen. 

Alvorens de test uit te voeren gelden de volgende voorwaarden: 
a aanwijzingen voor beademingsafhankelijkheid (zie 3.1) 
b uitsluiting van niet in de hersenen gelegen oorzaken van het ontbreken van 

spontane ademhaling; naast de in de prealabele voorwaarden genoemde 
oorzaken (zie 2.1) dienen uitgesloten te zijn: een hoge cervicale ruggemerglesie 
en een dubbelzijdige lesie van de nervus phrenicus 

c een vooraf vervaardigd onderzoek van de grote hersenen (EEG, TCD, CTA, 
passend bij hersendood; zie 2.4)  

Technische criteria 
 
a Voorbereiding: na 10 minuten mechanische beademing met 100 procent zuurstof 

wordt door aanpassing van de mechanische beademing een paCO2 van 40 mm 
Hg (5,3 kPa) bereikt (uitgangswaarde), gemeten via bloedgasanalyse, danwel 
een paCO2 van ten minste 45 mm Hg (6 kPa) bij personen met een chronische 
luchtwegaandoening. 

b Tijdens de test dient: 

 via een puls-oximeter continue registratie te geschieden van de perifere 
zuurstofsaturatie, die steeds 90 procent of hoger moet zijn; 

 via een capnograaf, aangesloten op de endotracheale tube, continue 
registratie plaats te vinden van het CO2-gehalte in de ademlucht; 

 een elektrocardiogram te worden vervaardigd ter registratie van 
hartfrequentie en eventuele hartritmestoornissen; 

 de bloeddruk – indien geen continue bewaking via een intra-arteriële ‘lijn’ 
plaatsvindt – met intervallen van maximaal 3 minuten te worden gemeten; 
de systolische bloeddruk moet steeds ten minste 80 mmHg (10,7 kPa) 
bedragen. 

c De apneutest begint – bij de vereiste paCO2-uitgangswaarde – met het stopzetten 
van de beademingsmachine, waarna direct voorzien moet worden in 
zuurstoftoediening van 6 liter per minuut via een catheter, ingebracht (bij 
volwassenen: 20 centimeter) in de endotracheale tube. Bij personen die wegens 
een verminderde gaswisseling in de longen vooraf beademing met PEEP 
(positive end expiratory pressure) ondergingen, behoort de 100 procent zuurstof 
niet met een catheter maar via CPAP (continuous positive airway pressure) te 
worden toegediend (waarbij de apparatuur is ingesteld op druktriggering, in de 
gevoeligste stand: gewoonlijk -2 cm H2O; wanneer de apparatuur niet ingesteld 
kan worden op druktriggering, kan de patiënt los van de beademing worden 
gelegd met zuurstof in de tube). 

d De apneutest kan worden beëindigd wanneer bij het bereiken van een, via een 
tweede bloedgasanalyse gemeten, paCO2 van 50 mm Hg (6,65 kPa) of hoger 
(danwel 60 mm Hg, ofwel 8 kPa, bij personen met chronische longaandoeningen) 
geen ademhalingsbewegingen zijn opgetreden.  

Aan de hand van de in het begin gemeten uitgangswaarde kan worden geschat – 
uitgaande van een gemiddelde stijging van de paCO2 van 2 mm Hg (0,27 kPa) per 
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minuut – na hoeveel tijd de vereiste minimale eindwaarde waarschijnlijk zal zijn 
bereikt (globaal 5 tot 10 minuten). 

Ademhalingsbewegingen zijn soms moeilijk te onderscheiden van spierschokken 
van de borstkas. Wanneer de capnograaf een tijdelijke stijging van het CO2-gehalte 
in de ademlucht laat zien, is er sprake van een echte adembeweging. 
e Bij het optreden van complicaties moet de apneutest worden afgebroken en de 

beademing meteen worden hervat; tevens dient de paC22 te worden bepaald 
(bloedgasanalyse). De test is dan niet (verder) uitvoerbaar. Dit geldt onder meer 
bij: 

 daling van de systolische bloeddruk onder 80 mm Hg (10,7 kPa), c.q. bij 
kinderen meer dan twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde 
voor de desbetreffende kinderleeftijd (zie tabel 1) 

 daling van de via de puls-oxymeter gemeten zuurstofsaturatie onder 90 
procent (bij personen met chronische longaandoeningen is een daling tot 
85 procent aanvaardbaar) 

 het optreden van ernstige hartritmestoornissen. 
 

f Het afbreken van de apneutest impliceert dat de hersendood niet met deze vorm 
van aanvullend onderzoek kan worden aangetoond. Er wordt dan vastgesteld dat 
de hersendood niet kan worden gediagnosticeerd.  

4  Verslaglegging 

De wijze waarop de hersendood is vastgesteld, dient te worden gedocumenteerd in 
een verklaring (zie tabel 4: ‘formulier vaststelling hersendood’), waarin gegevens 
worden vastgelegd over de verschillende diagnostische fasen (prealabale 
voorwaarden, klinisch-neurologisch en aanvullend onderzoek) en het officiele tijdstip 
van overlijden, te weten het moment waarop de definitieve diagnose ‘hersendood’ is 
gesteld. Deze verklaring dient bij voorkeur ondertekend te worden door de 
(kinder)neuroloog of neurochirurg die het klinisch-neurologisch onderzoek heeft 
uitgevoerd, tenzij deze niet meer aanwezig is; in dat geval kan een andere (kinder) 
neuroloog of neurochirurg de verklaring ondertekenen, na zich van de resultaten van 
alle stappen van het protocol vergewist te hebben. 
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Tabel 1  De 2,5%-ondergrenswaarden (P-2,5 waarden, overeenkomend met twee standaarddeviaties onder de 
gemiddelde waarde) voor systolische bloeddruk bij jongens en meisjes naar leeftijd, voor verschillende lengtes 
(height percentiles). 

Jongens 

Systolische 
bloeddruk 

 Leeftijd               

Normalize
d height 

Height  
percentile
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

-1,28 0,10  60,8 64,3 66,9 68,9 70,4 71,7 73,0 74,3 75,8 77,5 79,5 81,7 84,1 86,7 89,3 91,8 

-0,84 0,20  62,1 65,6 68,2 70,2 71,7 73,0 74,3 75,6 77,1 78,8 80,7 83,0 85,4 87,9 90,6 93,1 

-0,52 0,30  63,0 66,5 69,1 71,1 72,6 74,0 75,2 76,5 78,0 79,7 81,7 83,9 86,3 88,9 91,5 94,1 

-0,25 0,40  63,8 67,3 69,9 71,9 73,4 74,7 76,0 77,3 78,8 80,5 82,4 84,7 87,1 89,7 92,3 94,8 

-0,00 0,50  64,5 68,0 70,6 72,6 74,1 75,4 76,7 78,0 79,5 81,2 83,2 85,4 87,8 90,4 93,0 95,5 

0,25 0,60  65,1 68,7 71,3 73,2 74,8 76,1 77,4 78,7 80,2 81,9 83,8 86,0 88,5 91,0 93,7 96,2 

0,52 0,70  65,8 69,4 72,0 73,9 75,5 76,8 78,1 79,4 80,9 82,6 84,5 86,7 89,2 91,7 94,4 96,9 

0,84 0,80  66,6  70,1  72,7 74,7 76,3 77,6 78,8 80,2 81,6 83,3 85,3 87,5 89,9 92,5 95,1 97,7 

1,28 0,90  67,6 71,1 73,7 75,7 77,2 78,5 79,8 81,1 82,6 84,3 86,3 88,5 90,9 93,5 96,1 98,6 

Meisjes 

Systolische 
bloeddruk 

 Leeftijd               

Normalize
d height 

Height  
percentile
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

-1,28 0,10  63,8 65,4 66,9 68,4 70,0 71,6 73,3 75,1 77,0 78,9 80,9 82,8 84,6 86,2 87,4 88,3 

-0,84 0,20  64,6 66,2 67,8 69,3 70,8 72,4 74,2 76,0 77,8 79,8 81,7 83,6 85,4 87,0 88,3 89,2 

-0,52 0,30  65,3 66,9 68,4 69,9 71,4 73,1 74,8 76,6 78,5 80,4 82,3 84,2 86,0 87,6 88,9 89,8 

-0,25 0,40  65,8 67,4 68,9 70,4 72,0 73,6 75,3 77,1 79,0 80,9 82,9 84,8 86,6 88,2 89,5 90,4 

0,00 0,50  66,3 67,9 69,4 70,9 72,5 74,1 75,8 77,6 79,5 81,5 83,4 85,3 87,1 88,7 90,0 90,9 

0,25 0,60  66,8 68,4 70,0 71,5 73,0 74,6 76,4 78,2 80,0 82,0 83,9 85,8 87,6 89,2 90,5 91,4 

0,52 0,70  67,4 69,0 70,5 72,0 73,6 75,2 76,9 78,7 80,6 82,5 84,5 86,4 88,2 89,7 91,0 91,9 

0,84 0,80  68,0 69,6 71,2 72,7 74,2 75,9 77,6 79,4 81,2 83,2 85,1 87,0 88,8 90,4 91,7 92,6 

1,28 0,90  68,9 70,5 72,0 73,6 75,1 76,7 78,5 80,3 82,1 84,1 86,0 87,9 89,7 91,3 92,6 93,5 

Bron: deze waarden zijn afgeleid van bloeddrukgegevens uit The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. National High Blood Pressure Education 
Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2004; 114:555-76 
(gegevens bewerkt door drs. C.W. Bollen, kinderarts-intensivist, Universitair Medisch Centrum Utrecht). 

 

 observatie: 1) observeer spontane reactie; indien geen reactie: 2) observeer reactie op luid aanspreken; indien geen 
reactie: 3) observeer reactie op pijnprikkel. 

 registratie: noteer afzonderlijk + in volgorde de scores E, M, V. Noteer de beste reacties + bijzonderheden.  
Niet verricht = nv; tube/tracheacanule = t. 

 rapportage: meld elke reactievermindering (double-check bij twijfel). 

 oogleden niet kunnen sluiten is niet gelijk aan ogen openen. 

 pijnprikkel: op nagelbed, sternum, huidplooi borst of supra-orbitaal. 

 lokaliseren: hand over midline buik/borst brengen of boven kin. 
 



Hersendood 

 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.7 oktober 2017                              54 

  

 
Tabel 2  De Glasgow Coma Scale (GCS) voor volwassenen + kinderen vanaf 6 jaar.

a
 

Actief openen van de ogen:  
E-score (E = Eye) 

niet 1 

 op pijnprikkels 2 

 op aanspreken 3 

 spontaan 4 

   

Motorische reactie van de armen op 
prikkels:  
M-score (M = Motor) 

geen reactie 1 

 strekken 2 

 abnormaal buigen 3 

 terugtrekken  4 

 lokaliseren 5 

 opdrachten uitvoeren 6 

   

Verbale reactie: V-score (V = Verbal) tube/tracheacanule t 

 geen reactie 1 

 onverstaanbaar (alleen 
klanken) 

2 

 inadequaat (alleen woorden) 3 

 verward (verwarde zinnen) 4 

 georiënteerd, helder 5 

a
. Toelichting:Criteria en aandachtspunten GCS 

 observatie: 1) observeer spontane reactie; indien geen reactie: 2) observeer reactie op 

luid aanspreken; indien geen reactie: 3) observeer reactie op pijnprikkel 

 registratie: noteer afzonderlijk + in volgorde de scores E, M, V. Noteer de beste reacties + 

bijzonderheden. Niet verricht = nv; tube/tracheacanule = t. 

 rapportage: meld elke reactievermindering (double-check bij twijfel) 

 oogleden niet kunnen sluiten is niet gelijk aan ogen openen 

 pijnprikkel: op nagelbed, sternum, huidplooi borst of supra-orbitaal 

 lokaliseren: hand over midline buik/borst brengen of boven kin. 
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Tabel 3  De Pediatric Glasgow Coma Scale (PGCS) voor kinderen < 6 jaar. 

a
 

Actief openen van de ogen:  
E-score (E = Eye) 

niet 1 

 op pijnprikkels 2 

 op aanspreken 3 

 spontaan 4 

   

Motorische reactie van de armen op 
prikkels: 

M-score (M = Motor) 

geen reactie (0 - 6 mnd: flexie) 1 

 strekt op pijn (6 mnd - 2 jr: 
lokaliseren)  

2 

 flexie op pijn  3 

 lokaliseert pijn  4 

 voert opdrachten uit (2 tot 6 
jaar) 

5 

   

Verbale reactie: V-score (V = Verbal) tube (beademing) t 

 geen reactie 1 

 huilt/schreeuwt 2 

 stemgeluiden 3 

 woorden 4 

 georiënteerd 5 

Toelichting: 
Normale totaalscore PGCS: 

 5 jaar en ouder: E4, M5, V5 

 2 – 5 jaar: E4, M5, V4 

 1 – 2 jaar: E4, M4, V4 

 6 mnd – 1 jaar: E4, M4, V3 

 0 – 6 maanden: E4, M3, V2 
 

Criteria en aandachtspunten PGCS: 

 observatie + registratie + rapportage: conform GCS 

 oogleden niet kunnen sluiten is niet gelijk aan ogen openen 

 pijnprikkel: op nagelbed (geen pen/potlood) of huidplooi borst, geen supra-orbitale 
pijnprikkel toedienen 

 M3: geen onderscheid tussen abnormaal buigen en terugtrekken 

 lokaliseren: iedere beweging in de richting van een pijnprikkel 

 georiënteerd: kind noemt eigen naam of weet waar hij/zij is 
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Schematische weergave van het Hersendoodprotocol 
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7. Donorbehandeling 
 
7.1  Algemeen 
Orgaandonatie is een essentieel onderdeel van de intensive care. Niet alleen is 
orgaandonatie belangrijk in het licht van het tekort aan transplantatieorganen, maar het is 
vaak ook het uitvoeren van de laatste wens van de patiënt. De behandeling van potentiële 
orgaandonoren heeft als doel de functie van de te transplanteren organen te behouden of te 
verbeteren. Dit is vooral van belang bij marginale donoren, donoren op hogere leeftijd en 
donoren met bijkomende ziekten of symptomen. De belangrijkste veranderingen ten opzichte 
van de vorige richtlijn donorbehandeling zijn dat er geen profylactische antibiotica meer 
geadviseerd worden tijdens de donatieprocedure, en dat de strikte grenzen ten aanzien van 
het serum natrium zijn verruimd.  
 
Het gebruik van protocollen voor donorbehandeling resulteert in een reductie van 
cardiovasculaire collaps bij donoren en dientengevolge in betere donororganen en toename 
van herstel van de organen bij de ontvanger. Het is zelfs zo dat organen die in eerste 
instantie onacceptabel zijn voor transplantatie, zodanig kunnen herstellen dat ze succesvol 
getransplanteerd kunnen worden.  
 
Er zijn ten aanzien van donormanagement meerdere nationale en internationale richtlijnen 
en reviews gepubliceerd. Deze richtlijnen beschrijven de behandeling van patiënten vanaf 
het moment van hersendood tot aan het moment van orgaanuitname en beperken zich 
daarmee tot de behandeling van hersendode patiënten. De behandeling van patiënten met 
ernstige irreversibele hersenschade voordat de hersendood is vastgesteld, is moeilijk in een 
richtlijn te vatten: het is aan de arts om te beslissen vanaf wanneer er sprake is van een 
infauste prognose en waar verdere behandeling het doel heeft om de organen te 
preserveren voor een eventuele donatie. De transplantatiecoördinator kan bij de behandeling 
van de donor adviezen geven, maar de behandelend arts (intensivist) blijft verantwoordelijk 
voor de donorbehandeling. Genoemde behandelingsdoelen zijn richtlijnen voor therapie; 
rigide vasthouden aan getallen is ondergeschikt aan de algehele situatie van de patiënt. 
Deze balans dient beoordeeld te worden door een ervaren arts. 
 
7.2  Cardiovasculaire monitoring, vochttoediening en hemodynamische ondersteuning 
 
Cardiovasculaire bewaking 
Hemodynamische instabiliteit komt bij circa 80% van de hersendode patiënten voor. De 
oorzaak voor deze cardiovasculaire instabiliteit is een combinatie van factoren: 
bloeddrukdaling door verlies van autoregulatie en verminderde vaatweerstand, en 
vasodilatatie door verlies van sympathicustonus. Ook hypovolemie door toediening van 
diuretica, diabetes insipidus en cardiale ischemie kunnen bijdragen aan de hemodynamische 
instabiliteit. Hemodynamische bewaking heeft tot doel de orgaanperfusie te verbeteren door 
te zorgen voor normovolemie, een toereikende bloeddruk en optimalisatie van het  
hartminuutvolume met een minimale hoeveelheid vasoactieve middelen.  
 
Er is geen literatuur beschikbaar die duidelijkheid geeft over de keuze van hemodynamische 
bewaking van hersendode patiënten. Alle onderstaande doelen moeten dan ook worden 
gezien als een leidraad ter optimalisering van de circulatie, waarbij er geadviseerd wordt 
gebruik te maken van lokaal beschikbare methoden, waar men ervaring mee heeft. De 
minimale bewaking bestaat uit: ecg, invasieve bloeddrukmeting, diurese en zo mogelijk 
vroege echocardiografie voor de ventrikelfunctie en vullingdrukken. Centraal- of gemengd-
veneuze zuurstofsaturatie (ScvO2, respectievelijk SvO2), gemeten via bloedafname of via 
een centraal-veneuze oxymetrische katheter, is een indicator voor adequate orgaanperfusie. 
Bij ernstig zieke patiënten wordt getracht de ScvO2 boven de 70% te houden. Bij hersendode 
patiënten worden hogere ScvO2-waardes aangehouden: vanwege afgenomen cerebrale O2-
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consumptie is de O2-saturatie in de vena jugularis verhoogd. Hoewel meer onderzoek nodig 
is, lijkt een ScvO2 van meer dan 85% een redelijk doel bij hersendood. 
 
Verergering van de hemodynamische instabiliteit ondersteunt uitbreiding van de 
hemodynamische bewaking. Het gebruik van de arteria-pulmonaliskatheter (PAC) op de 
intensive care is aan het afnemen en de expertise daardoor ook. De PAC is echter niet 
alleen geschikt om de hemodynamische ondersteuning te titreren, maar kan ook gebruikt 
worden om te bepalen of het hart en de longen geschikt zijn voor transplantatie. Ook andere 
vormen van monitoring kunnen gebruikt worden, bijvoorbeeld een polscontourmethode 
(zoals de PiCCO). Door de extravasculaire-longwaterindex en pulmonale-vasculaire-
permeabiliteitindex te meten, kan vloeistoftherapie mogelijk beter worden gestuurd, waardoor 
er meer longen voor transplantatie geschikt kunnen zijn. Oesophagus Dopplermonitoring 
wordt op kleine schaal ook gebruikt bij hersendode patiënten. Er zijn verdere studies nodig 
om deze relatief gemakkelijk te gebruiken techniek voor hemodynamische monitoring vast te 
stellen in deze patiëntengroep. 
 
Aanbevelingen  

 Gebruik standaard cardiovasculaire monitoringbewaking bij hersendode 
orgaandonoren; indien aanwezig overweeg uitbreiding van monitoringbewaking: 
bijvoorbeeld PAC, PiCCO of oesophagus Dopplermonitoring 

 
Tabel 7.1 Hemodynamische doelen 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vloeistoftherapie 
Om de hemodynamische doelen te bereiken is als eerste stap herstel van het intravasculaire 
volume nodig zonder hypervolemie te induceren. Zowel kristalloïden als colloïden kunnen 
gebruikt worden, bij voorkeur toegediend in bolusvorm om het risico op hypervolemie te 
voorkomen. De optimale volumestatus bij hersendode patiënten is controversieel en 
orgaanspecifiek (‘droge longen’, ‘natte nieren’ en een ‘goed gevuld hart’). De kans is zeer 
groot dat er iatrogene longschade ontstaat door hoogvolumeresuscitatie om de bloeddruk op 
peil te houden gedurende de hersendooddiagnostiek en de tijd tot transplantatie. Hoe 
positiever de vloeistofbalans, hoe slechter de pulmonale functie tijdens de 
orgaandonatieprocedure, zich uitend in een significant hogere alveolaire arteriële zuurstof 
gradiënt, wat kan leiden tot verlies van longdonoren. Om de benodigde hoeveelheid toe te 
dienen vloeistof bij resuscitatie te reduceren, zouden colloïden toegediend kunnen worden, 
maar meer dan 1500 ml hydroxyethylstarch-colloïden (HES) verhoogt het risico op 
vertraagde transplantaat functie bij nierdonoren, wat geassocieerd is met een slechtere 
overleving van het transplantaat. Er wordt gesuggereerd dat de derde generatie HES-
oplossingen een minder groot risico op nierfalen of vertraagd transplantaat functie geeft, 
maar dit is in de literatuur nog niet duidelijk.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van vloeistoftherapie  

 Bij nierdonoren kan het gebruik van >1500 ml colloïden het best vermeden worden, in 
verband met verhoogde kans op nefrotoxiciteit. 

 Bij multiorgaandonoren, met name bij longdonoren, kan het gebruik van colloïden 
nuttig zijn, ter voorkoming van longoedeem. 

 
 

Gemiddelde arteriële bloeddruk 
(MAP)  

70-90 mm Hg 

Diurese  0,5-3 ml/kg/uur 

Hartfrequentie  60-120/min 

ScvO2 of SvO2  > 85% 
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Hemodynamische ondersteuning 

Als de hemodynamische doelen niet gehaald kunnen worden met vloeistoftoediening, dienen 
vasopressoren en/of inotropie gestart te worden. In verband met het ontbreken van relevante 
uitkomst studies, dient cardiovasculaire ondersteuning gebaseerd te worden op fysiologische 
overwegingen. Ook hier geldt dat het best kan worden gewerkt met middelen waar men 
bekend mee is. Pure vasopressoren (vasopressine, fenylephrine) dienen onderscheiden te 
worden van vasopressoren met α- en β-agonistische activiteit (noradrenaline, adrenaline) en 
pure β-agonisten (dobutamine en dopamine < 10 μg/kg/min). Dopamine heeft daarnaast 
dopaminerge effecten, met name bij lage doseringen (< 5 μg/kg/min), en een sterkere α-
agonistische werking bij hogere doseringen (>10 μg/kg/min). In theorie zijn dobutamine en 
dopamine geïndiceerd bij myocarddysfunctie. β-agonisten dienen voorzichtig gebruikt te 
worden bij potentiële hartdonoren om adenosinetrifosfaat-depletie (ATP) en downregulatie 
van β-receptoren te voorkomen. Als overwogen wordt het hart te doneren, is het raadzaam 
niet meer dan 10 μg/kg/min dopamine toe te dienen.  
Door het gebruik van lage doseringen dopamine (4 μg/kg/min) bij nierdonoren neemt de 
behoefte aan multipele posttransplantatie dialyses af en verbetert mogelijk de graftoverleving 
op lange termijn van nieren met een lange koude-ischemietijd (meer dan 20 uur). Een lage 
dosering dopamine kan overwogen worden bij elke heartbeating nierdonor. Adrenaline geeft 
een hogere kans op vertraagde transplantaat functie bij niertransplantatiepatiënten en dient 
dan ook vermeden te worden. Bij verlies van sympathicustonus is noradrenaline de eerste 
keus.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van hemodynamische ondersteuning 

 Als de hemodynamische doelen niet gehaald kunnen worden met vloeistoftoediening, 
dienen vasopressoren en/of inotropica gestart te worden op basis van fysiologische 
overwegingen volgens het lokale protocol. 

 Bij nierdonoren overweeg dopamine 4-10 µg/kg/min. Gebruik geen adrenaline bij 
nierdonoren. 

 
7.3  Aritmieën 
Bij circa 20 tot 30% van de hersendode patiënten komen aritmieën voor. Sinustachycardie is 
de meest voorkomende, gevolgd door sinusbradycardie en atriumfibrilleren. 
Sinustachycardie wordt vaak veroorzaakt door een verhoogde catecholamine concentratie 
en/of hypovolemie. Hoe een sinustachycardie verdragen wordt, hangt af van de leeftijd van 
de donor en de hartfunctie. Jonge patiënten zonder hartziekte kunnen een sinustachycardie 
van meer dan 130/min verdragen, waar patiënten met een verminderde hartfunctie 
gecombineerd met een tachycardie hypotensie en congestief hartfalen kunnen ontwikkelen. 
Een slecht verdragen tachycardie dient met een β-blokker behandeld te worden. Esmolol 
heeft de voorkeur wegens zijn korte halfwaardetijd. Voordat een β-blokker wordt toegediend, 
dient hypovolemie uitgesloten te zijn om hypotensie te voorkomen.  
 
Bradycardieën (sinusbradycardie of nodaal-escaperitme) worden vaak gezien als onderdeel 
van de Cushingrespons die ontstaat bij patiënten met een verhoogde intracraniële druk. Als 
er compressie is op de vagale nuclei in het cerebrum, is atropine niet meer effectief en is een 
medicament met een direct chronotroop effect op het hart een betere keus. Het meest 
effectief is isoproterenol (isoprenaline). Dit kan hypotensie- en ventriculaire aritmieën geven; 
daarom dient het zorgvuldig gebruikt te worden. Bij een zeer ernstige bradycardie kan, in 
geval van acute nood, adrenaline ook toegediend worden. Als chronotrope medicatie niet 
effectief blijkt, kan transcutane of intravasculaire pacing overwogen worden. 
 
Atriumfibrilleren komt vaak voor door pre-existente hartziekten, maar kan ook voorkomen bij 
voorheen ‘gezonde harten’, waarbij door cardiale stressfactoren na of tijdens het ontstaan 
van hersendood schade ontstaat. Het kan ook uitgelokt worden door hypovolemie of 
elektrolytstoornissen (o.a. hypokaliëmie en hypomagnesiëmie). Als atriumfibrilleren blijft 
bestaan ondanks correctie van elektrolyten, is elektrische of chemische cardioversie een 
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mogelijkheid. Controle van de ventriculaire snelheid is een andere optie. Indien het ritme 
naar een sinusritme converteert, is hartdonatie theoretisch gezien nog steeds mogelijk, 
afhankelijk van het onderliggende mechanisme.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van aritmieën 

 Behandel hemodynamische instabiliteit ten gevolge van tachycardieën met een 
kortwerkende β-blokker: bij voorkeur esmolol. 

 Behandel een bradycardie met isoprenaline en niet met atropine. Isoprenaline 1 μg iv, 
elke minuut herhalen tot de hartfrequentie stijgt, of gevolgd door continue infusie 
getitreerd op de hartfrequentie. 

 
7.4  Hypertensie 
Het is van belang om een onderscheid te maken tussen hypertensie op basis van verhoogde 
intracraniële druk dan wel op basis van autonome storm en pre-existente arteriële 
hypertensie. Bij pre-existente hypertensie is het belangrijk hypotensie te vermijden om 
nierschade te voorkomen.  
 
Bij patiënten met acute hypertensie ten gevolge van intracranieel geïnduceerde autonome 
storm kunnen myocardschade en longoedeem ontstaan. Om cardiale en pulmonale schade 
te voorkomen bij acute hypertensie, lijkt het belangrijk deze binnen 10 minuten te 
behandelen. De kans op hartdood is groter bij een systolische bloeddruk boven 200 mm Hg 
of een MAP boven 130 mm Hg.  
 
Intraveneuze β-blokkade geeft een significante afname van CKMB-stijging (myocardial band 
creatinin kinase) en van ecg-afwijkingen bij patiënten met neurologisch hersenletsel. Indien 
een autonome storm (minimaal 10 minuten systolische bloeddruk boven 200 mm Hg en een 
tachycardie van meer dan 140/min, zonder andere aanwijsbare oorzaak) direct behandeld 
wordt, is er een goede kans op een succesvolle harttransplantatie. Esmolol heeft gezien de 
korte halfwaardetijd de voorkeur boven andere agentia. Nitroprusside heeft ook een korte 
halfwaardetijd, maar vanwege de kans op een cyanide-intoxicatie bij langere infusie heeft dat 
niet de voorkeur. Nitroglycerine, nicardipine en labetalol kunnen ook gebruikt worden, maar 
labetalol heeft gezien de halfwaardetijd van 4 tot 6 uur niet de voorkeur. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van bloeddruk 

 Systolische bloeddruk > 200 mm Hg of MAP > 130 mm Hg, onafhankelijk van duur 
van de hypertensie behandeling starten. 

 
Tabel 7.2 Behandeling van bloeddruk 
 

Voorkeur: 

Esmolol 100–500 μg/kg iv bolus gevolgd door 100–300 μg/kg/min iv 

Alternatieven: 

Nitroprusside 0,5–5,0 μg/kg/min iv 

Nitroglycerine 10-200 μg/min iv  

Nicardipine 3-15 mg/uur iv 

Labetalol starten met 2 mg/min iv  

 
7.5  Mechanische ventilatie en pulmonale zorg 
 
Mechanische ventilatie 
Bij circa 30% van de patiënten met neurologische schade ontstaat longschade, waardoor 
orgaandonoren verloren kunnen gaan. Longschade kan ontstaan door acute longschade 
(ALI) of acute respiratory distress syndrome (ARDS), neurogeen longoedeem, aspiratie, 
hemato-pneumothorax, atelectase en pneumonie. Bij neurologisch hersenletsel kan een 
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SIRS ontstaan, wat kan leiden tot influx van leukocyten in de longen, resulterend in 
longschade.  
 
Er wordt geadviseerd met een teugvolume van 6 ml/kg te beademen. De teugvolumes die 
eerder aanbevolen werden in donorbehandelingsrichtlijnen (10 ml/kg) zijn schadelijk, zo blijkt 
uit ARDS-studies; ze kunnen bijdragen aan de achteruitgang van de longfunctie van 
potentiële longdonoren.  
 
Recruitmentmanoeuvres kunnen de PaO2-FiO2-ratio verbeteren bij hersendode patiënten. 
PEEP dient op de laagst mogelijke waarde gezet te worden om de long open te houden: bij 
patiënten met neurogeen longoedeem bijvoorbeeld is dat vaak tussen de 12 en 15 mm Hg. 
Om een long te accepteren voor transplantatie, is bloedgasanalyse met een FiO2 van 1,0 en 
een PEEP van maximaal 5 cm H2O gedurende 10 minuten nodig. Een PaO2-FiO2-ratio boven 
300 mm Hg is dan aanbevelenswaardig. Na deze procedure dient de PEEP op het niveau 
van voor de procedure gezet te worden, waarbij eventueel een nieuwe 
recruitmentmanoeuvre nodig kan zijn. 
 
Tabel 7.3 Doelen ten aanzien van mechanische ventilatie 
 

PEEP 5-15 cm H2O 

Teugvolume 6 ml/kg 

Plateaudruk ≤ 30 cm H2O 

Continue druk van 30 cm H2O voor 30-60 sec is een acceptabele manier van alveolair 
recruitment. Andere methoden zijn ook mogelijk. 

 
Pulmonale zorg 
Van slechts 20% van de orgaandonoren worden de longen getransplanteerd. Dit komt deels 
door neurogeen longoedeem, atelectase, aspiratie en pneumonie. De pulmonale zorg bij 
deze categorie patiënten bestaat dan ook uit het voorkomen van deze aandoeningen. Bij 
longdonoren die niet aan de criteria voldoen (PaO2/FiO2-ratio >300 mm Hg), is een 
verbetering te realiseren door agressief gebruik van bronchiaal toilet, bronchoscopie, 
ophogen van PEEP of eventueel het teugvolume. Ontvangers van deze donorlongen hebben 
uiteindelijk dezelfde opnameduur op de intensive care en mortaliteit vergeleken met ‘ideale’ 
donorlongen. Aanvullende agressieve longbehandeling van ‘te slechte’ donorlongen, 
toediening van methylprednison 15 mg/kg/dag direct na vaststelling van de hersendood, een 
restrictief vloeistofbeleid aan de hand van hemodynamische parameters, inotropica om de 
circulatie te verbeteren,  bronchoscopie en andere maatregelen om een ventilator 
geassocieerde pneumonie te voorkomen kunnen resulteren in een succesvolle transplantatie 
met een goede overleving. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van pulmonale zorg 

 

 Bronchoscopie in geval van atelectase, infiltraten, longcontusie naast de 
bronchoscopie die nodig is voor beoordeling voor longdonatie. 

 Zo mogelijk wisselligging elke 2 uur.  

 Elevatie hoofdeinde bed 30 graden.  

 Lokale richtlijnen ter voorkoming van ventilator geassocieerde pneumonie 
aanhouden. 

 
7.6  Hormonale behandeling 
 
Vasopressine 
Hersendood is vaak geassocieerd met depletie van vasopressine en hypotensie. Lage doses 
arginine-vasopressine-infusies blijken de hemodynamische stabiliteit te verbeteren en 
catecholamines te sparen bij hemodynamisch instabiele orgaandonoren zonder diabetes 
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insipidus. Pediatrische donoren bij wie vasopressine is toegediend, hebben een hogere 
bloeddruk en hebben minder α-agonisten (noradrenaline, adrenaline en fenylephrine) nodig 
zonder verlies van kwaliteit van gedoneerde nieren, lever en hart. Terlipressine is een 
analoog van vasopressine en kan ook gebruikt worden voor de behandeling van hypotensie, 
als de bloeddruk niet voldoende reageert op noradrenaline. 
 
Hoewel het effect van de vasopressinedosering op orgaandonatie en op de overleving van 
transplantatieorganen niet duidelijk is, suggereert de literatuur dat doseringen van 40 
mU/kg/uur aanbevolen kunnen worden om de bloeddruk te ondersteunen en catecholamines 
te sparen bij hersendode donoren, zowel bij volwassenen als kinderen. Dit kan van belang 
zijn omdat catecholamines het zuurstofverbruik van het myocard verhogen, wat kan 
resulteren in een tekort aan hoge-energiefosfaten. Vasopressinedoseringen van meer dan 
40 mU/kg/uur kunnen leiden tot vasoconstrictie van coronairen, niervaten en de vaten in het 
splanchnicusgebied, wat de nier-, lever- en hartfunctie in gevaar kan brengen.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van vasopressine 

 Vasopressine in lage dosering starten, maximaal 40 mU/kg/uur. 

 Als alternatief voor vasopressine kan terlipressine gegeven worden, 1 mg iv bolus, 
indien de bloeddruk niet voldoende reageert op vloeistoftoediening en noradrenaline 
en/of dopamine. 

 
Corticosteroïden 
De helft van de hersendode patiënten lijkt een relatief tekort aan ACTH te hebben. 
Hersendood is geassocieerd met inductie van de inflammatoire respons. Toediening van 
steroïden (methylprednison 15 mg/kg/dag) reduceert de kans op mortaliteit na 
orgaantransplantatie en wordt geassocieerd met een lagere incidentie van vroege 
transplantaat dysfunctie. Er is een betere oxygenatie en daardoor een toename van het 
aantal longuitnames. Steroïden geven een afname van de hoeveelheid cytokines bij 
nierdonoren. Bij leverdonoren wordt een positief effect gezien van methylprednison. Door 
afname van de inflammatoire reactie treedt er minder ischemie-/reperfusieschade op en 
minder acute rejectie. De effecten van steroïdenbehandeling op de hemodynamische 
stabiliteit bij hersendode patiënten zijn onbekend.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van steroïden  

 Methylprednison 15 mg/kg iv, elke 24 uur bij alle donoren, direct bij hersendood. 
 
Schildklierhormoon 

Schildklierhormoon verbetert de hartfunctie door een verhoging van de contractiliteit, een 
chronotroop effect en vermindering van de SVR. Bij de meerderheid van de hersendode 
patiënten zijn de concentraties TSH (thyroid-stimulating hormone), T3 en T4 onder de 
normaalwaarde. Hersendode patiënten lijden vaak aan het ‘sick-euthyroid syndrome’ en niet 
aan een TSH-tekort, en ze hebben dan ook geen schildklierhormoonsuppletie nodig. 
Meerdere studies laten bij hersendode patiënten een tekort aan T3 zien zonder dat dit een 
relatie heeft met de hemodynamische status. Het gebruik van schildklierhormoon bij 
hersendode patiënten is gebaseerd op experimentele diermodellen en humane-case-series. 
Onderzoekers beschrijven variabele concentraties van schildklierhormoon na hersendood en 
wisselende effecten van schildklierhormoontoediening bij hersendode patiënten. Meestal is 
de schildklierhormoontoediening gecombineerd met de toediening van andere hormonen, 
wat de interpretatie nog verder bemoeilijkt.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van schildklierhormoon  

 Het standaard toedienen van schildklierhormoon wordt niet aanbevolen.  

 Indien hemodynamische instabiliteit aanhoudt, ondanks euvolemie en optimale 
doseringen inotropica en vasoconstrictiva, kan schildklierhormoon toegediend 
worden: T3 25 μg per sonde  of T4 20 μg iv bolus, gevolgd door 10 μg/uur iv. 
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Gecombineerde hormonale therapie  
Vasopressine, corticosteroïden en schildklierhormoon als gecombineerde hormoontherapie 
kunnen het aantal orgaandonaties doen toenemen. Het voordeel is te zien bij hart-, long-, 
lever-, pancreas- en nierdonoren. Ook de overleving van harttransplantaties kan erdoor 
verbeteren. Vroege transplantaat dysfunctie bij hart- en niertransplantaties kan met de 
combinatietherapie gereduceerd worden. Het is niet duidelijk welke van de componenten dit 
effect veroorzaakt. In afwachting van de resultaten van toekomstige studies wordt 
aanbevolen bij elke orgaandonor methylprednison zo vroeg mogelijk na de hersendood te 
starten, maar vasopressine en schildklierhormoon te reserveren voor die patiënten die 
ondanks optimale therapie hemodynamisch instabiel blijven.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van gecombineerde hormoontherapie  

 Het standaard toedienen van gecombineerde hormoontherapie wordt niet 
aanbevolen. 

 
7.7  Preventie en behandeling van bacteriële infecties 
Er is nauwelijks literatuur over profylactisch gebruik van antibiotica bij orgaandonoren. 
Positieve bloedkweken of bevestigde infecties dienen behandeld te worden en zijn niet altijd 
een contra-indicatie voor orgaandonatie. De geschiktheid van een orgaan van een 
geïnfecteerde patiënt hangt af van virulentie van het micro-organisme en de duur van de 
antibiotische therapie. Het besluit om organen van geïnfecteerde donoren te gebruiken voor 
transplantatie, wordt genomen in overleg met de transplantatieartsen.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van preventie en behandeling van infecties  

 Bij opname: bloed, sputum, urine en evt. wondkweken afnemen bij alle donoren, bij 
koorts zo nodig herhalen na 24 uur.  

 Antibiotica die reeds gestart zijn continueren.  

 In geval van bewezen infectie behandelen volgens standaard.  

 Profylactische antibiotica tijdens ic-opname worden niet aanbevolen.  

 SDD/SOD volgens standaard.  

 Perioperatieve antibiotische behandeling: eerste generatie cefalosporine. 
 
7.8  Glucosecontrole, warmteregulatie en elektrolyten 
 
Glucose 
Hyperglykemie komt vaak voor na het ontstaan van hersendood en is waarschijnlijk 
secundair aan hoge concentraties catecholamines, infusie van dextrosebevattende 
vloeistoffen en perifere insulineresistentie. Er zijn geen gerandomiseerde studies die het 
effect van glucosecontrole bij orgaandonoren geëvalueerd hebben. Hyperglykemie is 
schadelijk op zowel cellulair als moleculair niveau in een aantal ic-gerelateerde condities. Uit 
een recente studie blijkt dat een strikte glucoseregulatie (glucose 4,4 tot 6,1 mmol/l) een 
hogere mortaliteit zou kunnen geven bij ernstig zieke patiënten.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van glucosecontrole  

 Glucose 6-8 mmol/l. 
 
Voeding 
Enterale voeding dient bij hersendode patiënten volgens het lokale protocol gestart of 
gecontinueerd te worden.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van voeding  

 Voeding volgens lokale protocol. 
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Warmteregulatie 

Bij hersendode patiënten kan hypothermie ontstaan, waardoor stollingsstoornissen en 
ritmestoornissen kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen is het advies de 
lichaamstemperatuur boven 35 °C te houden. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van warmteregulatie  

 Temperatuur > 35 °C houden. 
 
Hypernatriëmie en diabetes insipidus 
Polyurie en daardoor hypernatriëmie zijn veel voorkomende problemen bij hersendode 
patiënten.  
 
Diabetes insipidus wordt gedefinieerd als een diurese van > 4 ml/kg/uur geassocieerd met 
een stijging van het serumnatrium (≥ 145 mmol/l), stijging van de serum-osmolariteit (≥ 300 
mosM), en een daling van de urine-osmolariteit (≤ 200 mOsm). Diabetes insipidus ontstaat 
bij meer dan 80% van de hersendode patiënten. Het resulteert in hypovolemie en 
hypernatriëmie. DDAVP wordt vaak gebruikt als behandeling van diabetes insipidus bij 
hersendode patiënten, zonder negatief effect op de getransplanteerde nieren of pancreas. 
 
De concentratie serum natrium, tussen de grenzen 130 en 170 mmol/L, lijkt geen effect te 
hebben op korte- en lange termijn uitkomsten van getransplanteerde harten en levers. Het 
effect van serumnatrium op vroege en late transplantaat functie bij nierdonoren is onzeker. 
Desondanks dient hypernatriëmie bij hersendode patiënten vermeden te worden en 
behandeld met de juiste vloeistoftherapie. Een serumnatrium van 130-170 mmol/L is geen 
contra-indicatie voor donatie.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van hypernatriëmie en diabetes insipidus  

 Streef normaalwaarden na van serum Natrium. Serum Natrium van 130 tot 170 
mmol/L is geen contra-indicatie voor donatie. 

 DDAVP 1-4 μg iv, eventueel herhalen bij diurese >3 ml/kg/uur.  

 DDAVP bij kinderen onder de 20 kg: 0,5 μg iv. 
 
7.9  Transfusiegrenzen 
Er is geen literatuur over de rol van transfusie van rode bloedcellen voor korte termijn 
preservatie van donororganen. De huidige praktijk voor volwassen ic-patiënten is dat een 
hemoglobine tot 4,3 mmol/l wordt geaccepteerd. Hieronder worden rode bloedcellen 
getransfundeerd. Dit is gebaseerd op grote gerandomiseerde gecontroleerde studies bij 
ernstig zieke patiënten, waarbij er geen verschil in overleving wordt gezien bij een hoge 
grenswaarde (Hb 6 mmol/L) ten opzichte van een lage grenswaarde. Er is geen literatuur 
over trombocytenconcentraties of stollingstijden bij orgaandonoren.  
 
Aanbevelingen ten aanzien van transfusie  

 Hb > 4,3 mmol/L.  

 Bij klinische bloeding trombocyten en/of plasmafactoren.  

 Perioperatieve correctie van stollingsfactoren in overleg met transplantatieteam. 
 
7.10  Conclusie 
Een adequate behandeling van de hersendode multi-orgaandonor is extreem belangrijk. Een 
optimale behandeling verbetert niet alleen de functie van de te transplanteren organen, maar 
verhoogt ook het aantal gedoneerde organen per donor, omdat optimalisatie van de 
fysiologie met name de functie van hart en longen verbetert. Ondanks het belang van 
donormanagement is er weinig kwalitatief bewijs voor de effectiviteit van deze behandeling. 
De richtlijnen in dit overzicht zijn gebaseerd op beperkt bewijs en zijn een afspiegeling van 
best practice op dit moment. 
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Tabel 7.4 Frequent gebruikte medicatie 

 

Circulatie 

Noradrenaline: zo laag mogelijk doseren,  bij voorkeur  < 0,4 μg/kg/min continu iv 

Dobutamine: < 10 μg/kg/min continu iv 

Dopamine: < 10 μg/kg/min continu iv 

Isoprenaline: 0,1-0,5 μg/kg/min continu iv 

Esmolol: 100-500 μg/kg bolus, gevolgd door 100-300 μg/kg/min continu iv 

Nitroprusside: start met 0,5 μg/kg/min continu iv; verhoog indien nodig tot maximaal 5 
μg/kg/min continu iv 

Nicardipine 3-15 mg/uur iv 

Vasopressine maximaal 40 mU/kg/uur iv 

Terlipressine: 1 mg langzame iv bolus (volwassenen); herhaal na 4-8 uur indien nodig 

 
Hormonale therapie 

DDAVP: 1-2 µg iv (kinderen < 20 kg 0,5 µg iv); herhaal indien diurese > 3 ml/kg/h is 

Methylprednisolon: 15 mg/kg iv; herhaal elke 24 uur 

T3 25 μg per sonde  of T4 20 μg iv bolus, gevolgd door 10 μg/uur iv 

Vasopressine maximaal 40 mU/kg/uur iv 

Terlipressine: 1 mg langzame iv bolus (volwassenen); herhaal na 4-8 uur indien nodig 
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8. Donorevaluatie 
 
Om te beoordelen of een overledene die als potentiële donor wordt gezien in aanmerking 
komt voor donatie, is het noodzakelijk een aantal fysieke aspecten te onderzoeken; dit is de 
zogeheten donorevaluatie. Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de uit te 
voeren onderzoeken. 

 
Heteroanamnese 

Leeftijd, geslacht, zo volledig mogelijke voorgeschiedenis (hypertensie, diabetes mellitus, 
hypercholesterolemie), doodsoorzaak, intoxicaties (packyears nicotine, alcohol, drugs), 
medicatie, klinisch beloop, lengte en gewicht, risicogedrag t.a.v. hiv. 
 
Tabel 8.1 Onderzoek* 

 
 algemeen/ 

nieren 
lever hart longen pancreas dunne 

darm 

bloed** bloedgroep 
resusfactor 
Hb, Ht 
leukocyten 
trombocyten 
natrium 
kalium 
ureum 
creatinine 
glucose 
bloedgassen 
fibrinogeen 
lactaat 
CRP 
overige 
bepalingen*** 

bilirubine 
(totaal en 
direct) 
ASAT 
ALAT 
LDH 
gamma-GT 
alk. fosfatase 
amylase 
totaal eiwit 
albumine 
PT 
APTT 

CK 
CK-MB 
troponine 

bloedgassen: 
uitgangswaarden 
en waarden na 
10 min. 
beademen met 
FiO2 = 1,0 en 
PEEP 5 cm H2O 

glucose 
amylase 
HbA1c 
lipase 

amylase 
lipase 

urine glucose 
eiwit 
sediment 

     

aanvullend X-thorax echo-
abdomen 

echocardiogram 
(TTE of TEE) 
ECG 
evt. coronair-
angiografie**** 

broncho-
scopie**** 
 

echo-
abdomen 

echo-
abdomen 

consulten radioloog  cardioloog longarts****   

 
* Verricht bij elke donorevaluatie het onderzoek onder ‘algemeen/nieren’; bij donatie van de andere genoemde 
organen komt daar het onderzoek in de betreffende kolommen bij. 
* Laat alle bepalingen cito verrichten. 
* Plak op alle laboratoriumaanvragen rode stickers (‘Attentie: geëffectueerde orgaandonorprocedure! Geen nota’s 
zenden aan de nabestaanden of ziektekostenverzekeraars.’) of volg een vergelijkbare procedure om te 
voorkomen dat de nabestaanden rekeningen van de donor krijgen voor verrichtingen die gedaan zijn na 
vaststelling van de hersendood. 
** Bepaal op geleide van het klinisch beeld elke 4 uur de volgende waarden: natrium, kalium, creatinine, Hb, Ht, 
glucose en arterieel bloedgas. 
*** In overleg met de transplantatiecoördinator: additioneel bloed voor virologisch onderzoek, weefseltypering, 
aanvullende bloedgroepbepaling en specifiek voor weefseldonatie. 
**** In overleg met de TC. Coronairangiografie in overleg met potentieel ontvangend centrum, met name bij 
mannen ouder dan 40 jaar, vrouwen ouder dan 45 jaar en jongere donoren met multipele risicofactoren. 
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9. Donoroperatie bij orgaandonatie 
 
9.1  Coördinatie 

De werkwijze bij een donoroperatie wordt beïnvloed door tal van factoren. Van belang zijn 
bijvoorbeeld: de keuze van de uit te nemen organen, de toestand van de donor, de termijn 
waarop anesthesiologische ondersteuning en een operatiekamer beschikbaar zijn, en niet in 
de laatste plaats de eventuele wensen van de nabestaanden. Doorgaans zullen een of 
meerdere teams van elders arriveren, maar het is ook mogelijk dat de donoroperatie wordt 
uitgevoerd door een chirurg uit het betreffende ziekenhuis. Als er buitenlandse teams bij de 
operatie aanwezig zijn, wordt gewoonlijk in overleg met de instrumenterende bepaald welke 
voertaal er gebruikt wordt; dikwijls is dat Engels. 
Om dit alles in goede banen te leiden is intensief overleg nodig. De centrale persoon in dit 
overleg is de transplantatiecoördinator, die veelal ruim voor het tijdstip van de donoroperatie 
ter plaatse is. 
  
De transplantatiecoördinator  coördineert het tijdstip van de donoroperatie en zorgt 
ervoor dat de nodige teams aanwezig zijn. 
 
Tijdsduur  

Het verloop van de donatieprocedure is afhankelijk van het type orgaandonor. Er zijn drie 
typen operaties te onderscheiden: 
1. heartbeating donoren; 
2. non-heartbeating multi-orgaandonoren, categorie III; 
3. non-heartbeating nierdonoren, categorie I, II, III, IV. 
 
Ad 1: heartbeating donoren 
Heartbeating donatie houdt in dat de bloedsomloop van de donor intact is; er is dan meer tijd 
beschikbaar om de operatie voor te bereiden.  
In de eerste fase van de operatie is anesthesiologische ondersteuning noodzakelijk. De 
patiënt wordt in rugligging geopereerd, waarbij er, afhankelijk van de uit te nemen organen, 
gestart wordt met een mediane laparotomie gevolgd door een eventuele sternotomie. De 
eerste 1,5 tot 2,5 uur van de operatie wordt gebruikt om de verschillende organen te 
beoordelen en vrij te prepareren, en om de preservatie voor te bereiden door middel van 
canulatie van de grote bloedvaten. In overleg met de verschillende uitnameteams dient de 
anesthesist bij de donor heparine toe.  
Na het inbrengen van de verschillende canules wordt overgegaan tot orgaanperfusie met 
gekoelde preservatievloeistof en oppervlaktekoeling met koude fysiologische zoutoplossing 
of ringerlactaat en steriel ijs. Indien ook de longen en/of het hart worden gedoneerd, wordt 
het hart stilgelegd met preservatievloeistof en blijven de longen geventileerd. Worden het 
hart en de longen niet gebruikt, dan wordt de beademing gestaakt, zodat er een 
circulatiearrest optreedt. 
In de tweede fase van de operatie worden de verschillende organen uitgenomen en steriel 
verpakt. Vervolgens wordt de operatiewond zorgvuldig gesloten.  
De totale duur van de operatie bij een multi-orgaandonatieprocedure, met intacte circulatie, 
bedraagt tussen de 3 en 5 uur. 
 
Ad 2: non-heartbeating multi-orgaandonoren 
Indien de operatie wordt uitgevoerd nadat een hartstilstand is opgetreden (non-heartbeating 
donatie) is er een zekere tijdsdruk. Onder deze omstandigheden is het mogelijk om bij 
categorie-III-donoren behalve de nieren ook de uitname van de lever, de longen en de 
pancreas te verrichten. 
De patiënt wordt in rugligging geopereerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van een mediane 
sterno-laparotomie met open canulatie van de buikslagader (distale aorta abdominalis of de 
arteria iliaca communis rechts). Als ook de longen voor transplantatie worden uitgenomen, 
zal tevens de longslagader worden gecanuleerd. 
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De afwezigheid van de circulatie bij de non-heartbeating donor veroorzaakt extra schade aan 
de organen. Om die schade zo veel mogelijk te beperken, is het van groot belang om zo snel 
mogelijk na het overlijden en de vijf minuten no-touch-periode te starten met de perfusie van 
de organen. Daarnaast is directe oppervlaktekoeling met steriel ijs en koude fysiologische 
zoutoplossing of ringerlactaat noodzakelijk. Na de canulatie en de perfusie van de organen 
worden de organen uitgenomen en steriel verpakt. Vervolgens wordt de operatiewond 
zorgvuldig gesloten. 
De totale duur van de operatie bij een multi-orgaandonatieprocedure bij non-heartbeating 
donoren bedraagt tussen de 2,5 en 3,5 uur. 
 
Ad 3: non-heartbeating nierdonoren 
Indien een donor alleen voor uitname van nieren in aanmerking komt, kan zowel voor een 
open canulatie van de buikslagader gekozen worden (zie ad 2) als voor in-situ-preservatie 
met de DBTL-katheter (zie paragraaf 1.5.1), die via een operatie aan de arteria femoralis 
wordt ingebracht. Na de perfusie van de nieren worden beide nieren via een mediane 
laparotomie uitgenomen, waarna de operatiewonden zorgvuldig worden gesloten. Deze 
operatie duurt bij een non-heartbeating nierdonor in totaal 2 tot 3 uur. 
 

De duur van de donoroperatie is afhankelijk van het type donor en varieert tussen de 2,5 en 
5 uur. 
 
Weefseldonatie 
Na de orgaanuitname vindt mogelijk nog weefseldonatie plaats. Botdonatie vindt plaats in de 
operatiekamer. Deze procedure duurt ongeveer 6 uur, waarbij het botuitnameteam volledig 
zelfwerkzaam is. Eventuele donatie van andere weefsels hoeft niet op de operatiekamer 
plaats te vinden, dit gebeurt in het mortuarium. Zie hiervoor verder hoofdstuk 10. 
 
Instrumentarium  
De technieken die worden toegepast bij de donoroperaties, zijn alle ontleend aan 
gebruikelijke (vaat)chirurgische ingrepen. Er wordt gebruikgemaakt van het in het ziekenhuis 
aanwezige instrumentarium. Doorgaans overleggen de operateurs vooraf met de 
instrumenterende over de materiaal- en instrumentenkeuze.  
Benodigdheden als verpakkingsmateriaal, preservatievloeistof en katheters worden door de 
TC meegebracht. 
 
9.2  Anesthesiologische aspecten bij heartbeating multi-orgaandonatie 
 
Anesthesiologische doelen 
De primaire taak bij een heartbeating multi-orgaandonor is het optimaliseren en behouden 
van de functie van de potentiële donororganen totdat ze uit het lichaam genomen zijn. De 
behandelstrategieën, die doorgaans niet donorspecifiek zijn, bestaan uit het voortzetten van 
optimale ic-zorg met aandacht voor optimale orgaanperfusie, cellulaire oxygenatie, vocht-, 
elektrolieten-, endocriene en zuur-basebalans. Deze aspecten dragen ook bij aan de 
reductie van vroege post-reïmplantatiedysfunctie ten gevolge van ischemische schade. 
 
Monitoring 
Bij heartbeating donoren worden de volgende monitoringparameters en streefwaarden 
aangehouden:  
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Tabel 9.1 Monitoringparameters en streefwaarden 

 

Systeem Monitor Streefwaarden 

hemodynamisch ecg sinusritme, 60-120/min 

 mean arterial pressure (MAP), intra-
arterieel 

70-90 mm Hg 

 centraal-veneuze druk (CVD) 8-12 mm Hg 
4-6 mm Hg, potentiële 
longdonor 

 pulmonary wedge pressure (PAWP), 
cardiac index (CI),  
systemic vascular resistance (SVR) 

6-10 mm Hg 
> 2,4 l/min/m2 
800-1200 dyne/sec/cm5 

 diurese 0,5-3 ml/kg/uur 

respiratoir pulsoxymetrie SaO2 > 95% 

 capnografie PaCO2 30-35 mm Hg (5,0-5,5 
kPa) 

overig temperatuur (oesofageaal en rectaal) ≥ 35 °C 
 hematocriet > 30 

 
Inductie en onderhoud anesthesie 

Omdat de donor hersendood is, zijn sedatie en analgesie niet noodzakelijk. Om 
neuromusculaire reflexen te onderdrukken en de chirurgische buikwandretractie te faciliteren 
is een langwerkend spierrelaxans geïndiceerd, zoals pancuronium (0,15 mg/kg). Viscerale 
en somatische reflexen kunnen gedurende de procedure nog wel tot fysiologische responsen 
leiden. Desgewenst kan om die reden toch algehele anesthesie met dampvormige 
anesthetica (tot 1 MAC) en opiaten (bijvoorbeeld fentanyl 5-7 µg/kg) gegeven worden. 
 
Hemodynamiek 

Van de heartbeating multi-orgaandonoren is uiteindelijk 80% hypotensief. De initiële therapie 
bestaat uit correctie van de vullingstoestand zoals dat bij een normale operatie gebruikelijk 
is. Zowel kristalloïden als colloïden zijn hiervoor geschikt. Bij potentiële longdonoren is extra 
voorzichtigheid geboden, aangezien door toegenomen vasculaire permeabiliteit makkelijk 
longoedeem kan ontstaan. 
Bij persisterende hypotensie zijn vasopressoren aangewezen. Geadviseerd wordt om de 
doseringen zo laag mogelijk te houden om potentiële ischemische orgaanschade ten 
gevolge van vasoconstrictie te vermijden. 
Ritmestoornissen treden bij ongeveer 30% van de donoren op en dienen conform geldende 
richtlijnen behandeld te worden. Ze zijn echter vaak therapieresistent. 
 
Ventilatie 

Voor de doelen ten aanzien van mechanische ventilatie: zie hoofdstuk 7, 
‘Donorbehandeling’, paragraaf 7.5. 
 
Elektrolieten, zuur-base-evenwicht en glucose 

Elektrolieten, zuur-base-evenwicht en glucose dienen op grond van het achterliggende 
pathofysiologische mechanisme (zie eerder) gecorrigeerd te worden. 
 
Overzicht medicatie 
Voor een overzicht van de aanbevolen medicatie: zie hoofdstuk 7, ‘Donorbehandeling’, 
paragraaf 7.10.  
 
De anesthesioloog geeft anesthesie bij een heartbeating donor tot aan de start van de 
perfusie van de organen.  
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Bij de non-heartbeating longdonoren heeft de anesthesioloog een rol bij de 
longpreservatie. 

 
9.3  Anesthesiologische aspecten bij non-heartbeating longdonoren  
Bij het uitnemen van niet-perfundeerbare organen heeft de anesthesioloog enkel bij de 
longpreservatie van non-heartbeating longdonoren een rol. Deze is als volgt: 
 
Handelingen anesthesiologie voor longpreservatie 
1. Na de vijf minuten no-touch-periode zal de donor indien nodig gereïntubeerd moeten 

worden. 
2. Op verzoek van de transplantatie-longarts/thoraxchirurg wordt de donor daarna 

beademd. De richtlijn hiervoor is FiO2 50%, PEEP 3 cm H2O en maximale peak-airway 
pressure 20 cm H2O. Ook dient er een bronchoscopie verricht te worden om aspiratie uit 
te sluiten. 

3. Voor het verrichten van de sternotomie dient deflatie van de longen plaats te vinden, 
waarna deze extern gekoeld zullen worden met koude isotone vloeistof. 

4. Na de canulatie zal perfusie plaatsvinden. Tijdens de perfusie beademt de 
anesthesioloog de longen weer met de eerdergenoemde beademingsvoorwaarden (FiO2 
50%, PEEP 3 cm H2O en maximale peak-airway pressure 20 cm H2O). Op advies van de 
transplantatie-longarts/thoraxchirurg dienen deze waarden eventueel aangepast te 
worden. 

5. Net voordat de longen worden uitgenomen, dienen deze op aanwijzing van de 
thoraxchirurg geïnfleerd te worden tot 50% van de totale longcapaciteit. 
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10. Het uitnemen en toepassen van weefsels 
 
10.1 Uitname  
In onderstaande tabel zijn per weefsel de mogelijke uitnamelocaties en de duur van de 
uitnameprocedure weergegeven.  
 

 Uitnamelocaties* Duur uitnameprocedure 

oogweefsel mortuarium van een 
ziekenhuis, verpleegtehuis of 
uitvaartcentrum** 

± 1 uur 

huid ± 1,5 uur 

hartkleppen 
thoracale aorta 

± 2 uur 

bot, kraakbeen en 
peesweefsel 
femoraal arteriën 

operatiekamer*** ± 6 uur 

* Indien het lichaam van de donor zich op een andere plaats bevindt, bijvoorbeeld thuis, 
verzorgt de uitnameorganisatie kosteloos transport naar een van de hier genoemde 
locaties en ook weer terug. 

**  Voor huiddonatie is een sectietafel met afvoer een vereiste.  
***  Aanwezigheid van OK-personeel is niet nodig. 
 

Binnen 24 uur na overlijden dient te worden gestart met de uitnameprocedure. 

 
Uitnameprocedure per weefsel 
- Bij oogweefseldonatie worden de oogbollen geheel verwijderd en vervangen door 

protheses. In een weefselbank worden zowel de cornea als de sclera afgeprepareerd ten 
behoeve van donatie. 

- De huid wordt verwijderd van de benen, de flanken en de rug. De overledene krijgt hierna 
een soort overall aan onder de kleding, om lekkage van wondvocht te voorkomen. 

- De uitname van hartkleppen geschiedt via een sternotomie met een Y incisie, waarbij het 
hele hart wordt verwijderd. De wond wordt na donatie gesloten en bedekt met een pleister. 
Laag uitgesneden kleding tijdens de opbaring wordt niet aanbevolen, omdat de pleister 
hierbij zichtbaar kan zijn. 

- Uitname van de thoracale aorta is alleen mogelijk in combinatie met donatie van de 
hartkleppen. Uitname van femoraal arteriën kan alleen geschieden in combinatie met bot, 
kraakbeen en peesweefseldonatie. 

- Donatie van bot, kraakbeen en peesweefsel betreft meestal de beide (proximale) humeri, 
de lange pijpbeenderen (bovenste- en onderste extremiteit) en talus/calcaneus, diverse 
pezen uit de onderste extremiteit, zoals de achilles- en tibialispezen, delen van het bekken 
en soms een botstuk op verzoek bijv. een elleboog of een scapula. Het uitgenomen 
botweefsel wordt vervangen door interne protheses; de wonden worden gesloten en met 
pleisters bedekt. Vanaf februari 2016 wordt ribkraakbeen uitgenomen bij 
combinatiedonoren van bot, kraakbeen en peesweefsel en hartkleppen. Ribkraakbeen 
wordt afgenomen na uitname van het hart, vóór het sluiten van de thorax. Het 
ribkraakbeen zal alternerend worden uitgenomen waardoor de vorm van de borstkas na 
de uitname zo goed mogelijk wordt behouden. Bot, kraakbeen en peesweefseldonatie kan 
samengaan met andere weefseldonaties, maar gaat niet samen met huiddonatie. Bij 
gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar botweefseldonatie, omdat het aantal 
botweefseldonoren schaarser is. 

 
Obductie en weefseldonatie 
Donatie van oogweefsel en huid kan plaatsvinden voor en na obductie. De uitname van 
hartkleppen en de thoracale aorta kan alleen plaatsvinden voor obductie. Donatie van bot, 
kraakbeen en peesweefsel en femoraal arteriën vindt bij voorkeur plaats voor obductie, maar 
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kan eventueel ook nog erna.  
Bij donatie na obductie moet bloed beschikbaar zijn voor serologisch onderzoek. 
 

 
10.2 Toepassingen weefsels 
 
Oogweefsel: Cornea en sclera 
Indicaties voor een hoornvliestransplantatie zijn aandoeningen van de hoornvliezen, zoals 
verminderde transparantie, een afwijkende vorm van het hoornvlies of pijnklachten. Deze 
aandoeningen kunnen onder meer het gevolg zijn van perforerend oogletsel, keratoconus, 
congenitale afwijkingen, infecties en dystrofieën. Het grootste deel van de patiënten kan een 
ongetypeerd hoornvlies ontvangen. In een aantal gevallen is het raadzaam om donor en 
ontvanger op basis van weefseltypering te matchen. In toenemende mate worden bestaande 
operatietechnieken aangevuld met nieuwe methoden, waarbij specifiek alleen de aangedane 
lagen van het hoornvlies worden vervangen of waarbij de standaardvorm vervangen wordt 
door een vorm met ‘vleugels’.  
Hoornvliestransplantaties kunnen het zicht van de patiënt sterk verbeteren en de pijn 
verminderen. Afhankelijk van de indicatie is transplantatie in 50-98% van de gevallen 
succesvol. Voor humane hoornvliezen bestaan momenteel geen goede alternatieven.  
Ook het uitgenomen scleraweefsel (oogwit) kan worden gebruikt voor transplantatie. Indicaties 
hiervoor zijn onder meer reconstructie na enucleatie in verband met een tumor of trauma, 
zweren op de sclera en glaucoomchirurgie.  
 
Huid 
Huid wordt gebruikt als tijdelijk biologisch verband bij de behandeling van brandwonden als 
primaire wondbedekking, dan wel als bedekking van een autologe mesh-graft. Ook 
chronische zweren kunnen ermee worden bedekt. Het transplanteren van huid geeft 
onmiddellijke pijnverlichting en vermindert de littekenvorming, met name bij tweedegraads 
brandwonden. ‘Full thickness’-huid en -dermis kunnen, nadat ze celvrij zijn gemaakt, worden 
gebruikt als implantaat voor het sluiten van buikwanddefecten.  
 
Hartkleppen en bloedvaten 
Indicaties voor het gebruik van humane pulmonale en aortahartkleppen liggen vooral in de 
reconstructieve chirurgie van aangeboren hartafwijkingen. Een andere belangrijke indicatie is 
vervanging van een door bacteriële endocarditis aangetaste hartklep. Een belangrijk voordeel 
– met name bij kinderen – van het gebruik van humane hartkleppen boven mechanische is 
dat de ontvangers geen anticoagulantia hoeven te gebruiken. 
Naast hartkleppen kunnen ook bloedvaten getransplanteerd worden. De indicaties liggen met 
name op het gebied van de behandeling van geïnfecteerde protheses. De verwachting is dat 
humane bloedvaten een vergelijkbare resistentie tegen infecties hebben als humane 
hartkleppen. 
 
Bot, kraakbeen en peesweefsel  

Botweefsel, kraakbeen en pezen worden met name gebruikt in de orthopedische chirurgie. In 
de tumorchirurgie, waarbij getracht wordt de ledematen te sparen, worden massieve 
transplantaten gebruikt om de ontstane defecten te reconstrueren. Hierbij worden de 
peesaanhechtingen en het kapsel van de donor gehecht aan die van de patiënt, waarmee de 
functie van het gewricht kan worden hersteld. Humaan botweefsel wordt ook veelvuldig 
gebruikt bij revisies van totale heupartroplastieken en voor het opvullen van botdefecten bij 
kaakchirurgie. Ribkraakbeen wordt in Nederland met name gebruikt door KNO artsen. De 

Hartklep en thoracale aorta donatie dienen altijd plaats te vinden voor obductie, bot, 
kraakbeen en peesweefsel en femoraal arteriën donatie bij voorkeur ook. 

Bij donatie na obductie (mogelijk bij oogweefsel, huid en eventueel bot, kraakbeen en 
peesweefsel en femoraal arteriën) dient bloed beschikbaar te zijn voor serologisch 
onderzoek. 
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belangrijkste indicatie voor het gebruik is reconstructie van de neus i.v.m. bijvoorbeeld een 
septum defect of status na trauma of infectie. Voor deze reconstructies worden ook vaak 
autografts gebruikt, maar door het gebruik van een allograft kan morbiditeit rondom de 
uitname van de autograft worden voorkomen en de resultaten met allograft zijn goed. 
 Humaan peesweefsel wordt onder andere gebruikt voor de reconstructie van gescheurde 
voorste en achterste kruisbanden. 
 
10.3 Het opvragen van medische gegevens t.b.v. weefseldonatie 
 

Het Orgaancentrum van de NTS heeft relevante medische informatie over de donor nodig om 
de geschiktheid van de weefsels te beoordelen. Centraal hierbij staat een volledige 
risicobeoordeling om de risico’s voor de ontvanger van weefsel(s) zo klein mogelijk te maken. 
Volgens de WOD mogen zorginstellingen gegevens, die van belang zijn voor de medische 
screening van weefseldonoren, uitwisselen met de NTS. De NTS zorgt voor adequate 
bescherming van deze gegevens.  
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11. Nabestaandenzorg na een orgaan- of weefseldonatieprocedure  
 

De begeleiding van de familie en naasten (nabestaanden) van een patiënt begint al bij de 
opname van de patiënt in het ziekenhuis en hoort bij de medische en verpleegkundige zorg. 
Op het moment dat de patiënt een potentiële orgaandonor wordt – namelijk als hij/zij 
hersendood geraakt (heartbeating donor) of als een medisch zinloos geachte behandeling 
wordt gestaakt (non-heartbeating donor) – wordt eerst het Donorregister geraadpleegd. 
Hierna volgt een gesprek met de nabestaanden en wordt de transplantatiecoördinator 
ingeschakeld. Deze zal in goed overleg en in samenwerking met de behandelend arts en 
verpleegkundige, tijdens en na de donatieprocedure de nabestaanden ondersteunen. De 
transplantatiecoördinator neemt de begeleiding van de nabestaanden niet over, maar zal het 
donatieproces ondersteunen door middel van uitleg over de procedure en het beantwoorden 
van vragen. De begeleiding dient een continu proces te zijn. 
Indien er alleen sprake is van weefseldonatie, is de transplantatiecoördinator niet betrokken 
bij de procedure. De behandelend arts raadpleegt het Donorregister en bespreekt 
weefseldonatie met de nabestaanden. 
 
Tijdens en na een donatieprocedure is begeleiding van de nabestaanden een belangrijk 
onderdeel van de zorg. 
 
De terugkoppeling van de transplantatieresultaten aan de nabestaanden na een 
orgaandonatieprocedure wordt door de transplantatiecoördinator verzorgd.  
 
Indien alleen weefseldonatie plaatsvindt, verzorgt de donatiecoördinator van het 
ziekenhuis of de NTS de follow-up. 
 
Follow-up orgaandonatie 
De transplantatiecoördinator maakt afspraken met de nabestaanden over de terugkoppeling 
van de transplantatieresultaten. Indien gewenst zal hij of zij ongeveer zes weken na de 
donatieprocedure contact met hen opnemen en mondeling en/of schriftelijk de resultaten 
meedelen. Het gaat hierbij om informatie over de ontvanger (geslacht en leeftijd) en het 
resultaat van de transplantatie zelf. De ervaring leert dat het overgrote deel van de 
nabestaanden deze terugkoppeling erg waardeert en dat dit voor hen een ondersteuning kan 
zijn in het rouwproces. Omdat de huisarts een belangrijke rol kan spelen bij de 
rouwverwerking, stelt de transplantatiecoördinator hem of haar schriftelijk op de hoogte van 
de transplantatieresultaten. Ook geeft de coördinator de resultaten in het ziekenhuis door aan 
alle relevante afdelingen: het operatiecentrum, de intensive care afdeling en overige 
betrokken disciplines. 
Als onderdeel van de follow-up kan de transplantatiecoördinator informatie geven over 
verschillende vormen van nazorg. Zo is er voor nabestaanden van patiënten die voor kortere 
of langere tijd op de intensive care opgenomen zijn geweest, veelal de mogelijkheid om deze 
opname te bespreken in een nagesprek met de medewerkers van die afdeling. Soms hebben 
nabestaanden behoefte aan ‘lotgenoten’-contact. In dat geval kan worden verwezen naar de 
website www.donorvoorlichting.nl, en naar ‘Nabestaanden Contact’, een twee keer per jaar 
verschijnend informatief blad van en voor nabestaanden van orgaan- en weefseldonatie.  
 
Regelmatig komt het voor dat de ontvanger van een orgaan of weefsel de nabestaanden van 
de donor wil bedanken. De transplantatiecoördinator zal dan als intermediair fungeren en, in 
overleg met de nabestaanden, de bedankbrief geanonimiseerd doorsturen.  
 
Follow-up weefseldonatie 

Indien er naast orgaandonatie ook weefseldonatie plaatsvindt, worden deze resultaten 
eveneens door de betrokken transplantatiecoördinator teruggekoppeld. Vindt er alleen 
weefseldonatie plaats, dan verloopt de nazorg anders. Nabestaanden kunnen, als zij dat 
wensen, na ruim twee maanden bericht ontvangen over de resultaten van de 
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donatieprocedure. Hierbij horen ze welke weefsels zijn uitgenomen en geschikt zijn bevonden 
voor transplantatie, en of ze ook daadwerkelijk zijn getransplanteerd of dat ze zich nog in de 
weefselbank bevinden. Indien er in het ziekenhuis een donatiecoördinator werkzaam is, 
verzorgt deze veelal de terugkoppeling aan nabestaanden en huisarts. Als dit niet het geval is, 
kan de aanmeldende arts tijdens de aanmeldingsprocedure aangeven of follow-up gewenst is. 
De NTS zal dan een brief aan de nabestaanden en de huisarts sturen over de resultaten van 
de donatieprocedure
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Bijlage 1.  EU Richtlijn 2010/45/EU 

 

RICHTLIJN 2010/45/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 7 juli 2010 

inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 
transplantatie 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op 
artikel 168, lid 4, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s, 

Gezien het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De afgelopen vijftig jaar heeft orgaantransplantatie een vaste plaats ingenomen in de hele 
wereld en hebben honderdduizenden patiënten enorm veel baat hierbij gehad. Het gebruik 
van menselijke organen (hierna „organen” genoemd) voor transplantatie is de laatste 
twintig jaar constant toegenomen. Momenteel is orgaantransplantatie de meest 
kosteneffectieve behandeling voor terminaal nierfalen en de enige beschikbare 
behandeling voor terminaal falen van organen als de lever, de longen en het hart. 

(2) Aan orgaantransplantaties zijn echter risico’s verbonden. Gezien de omvang van het 
therapeutische gebruik van organen voor transplantatie moeten de kwaliteit en de 
veiligheid daarvan zodanig zijn dat de risico’s in verband met de overdracht van ziekten zo 
klein mogelijk zijn. Goed georganiseerde nationale en internationale 
transplantatiesystemen en het gebruik van de beste beschikbare kennis, technologie en 
innovatieve medische behandeling kunnen de geassocieerde risico’s van geïmplanteerde 
organen aanzienlijk verminderen voor de ontvangers. 

(3) Daarbij is de beschikbaarheid van organen voor therapeutische doeleinden afhankelijk van 
de bereidheid van de burgers van de Unie om deze af te staan. Om de volksgezondheid te 
beschermen en de overdracht van ziekten door deze organen te voorkomen moeten bij het 
verkrijgen, vervoeren en gebruiken ervan voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

(4) Elk jaar worden er organen tussen lidstaten uitgewisseld. De uitwisseling van organen is 
een belangrijke manier om het aantal beschikbare organen te vergroten en een betere 
match tussen donor en ontvanger te garanderen, waardoor de kwaliteit van de 
transplantatie verbetert. Dit is vooral van belang voor een optimale behandeling van 
specifieke patiënten, zoals spoedeisende, overgevoelige of pediatrische patiënten. 
Beschikbare organen moeten zonder onnodige problemen en vertraging de grenzen 
kunnen overschrijden. 

(5) De ziekenhuizen of gezondheidswerkers die transplantaties uitvoeren, vallen echter onder 
verschillende rechtsgebieden en er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften tussen lidstaten. 

(6) Daarom is er behoefte aan gemeenschappelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
verkrijging, het vervoer en het gebruik van organen op uniaal niveau. Dergelijke normen 
zouden de uitwisseling van organen vergemakkelijken, iets waarvan jaarlijks duizenden 
patiënten in Europa die een dergelijke behandeling nodig hebben, profijt zullen hebben. Er 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntr1-L_2010207NL.01001401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntr2-L_2010207NL.01001401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntr3-L_2010207NL.01001401-E0003
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moet uniale wetgeving komen om ervoor te zorgen dat organen aan erkende kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voldoen. Dankzij de opstelling van dergelijke normen zou de bevolking 
er meer vertrouwen in krijgen dat voor organen, afkomstig van donaties in een andere 
lidstaat, dezelfde elementaire kwaliteits- en veiligheidswaarborgen gelden als voor organen 
uit het eigen land. 

(7) Bij orgaandonatie- en transplantatie komen onaanvaardbare praktijken voor, zoals handel 
in menselijke organen, die soms verband houdt met handel in mensen met het doel bij hen 
organen te verwijderen, iets wat een ernstige schending van de grondrechten en met name 
van de menselijke waardigheid en de lichamelijke integriteit inhoudt. Deze richtlijn is 
weliswaar in eerste instantie gericht op de kwaliteit en veiligheid van organen, maar zal 
indirect bijdragen tot de bestrijding van orgaanhandel dankzij de aanwijzing van bevoegde 
autoriteiten, de autorisatie van transplantatiecentra, de vaststelling van voorwaarden voor 
orgaanverkrijging en systemen voor traceerbaarheid. 

(8) Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) mogen de in artikel 168, lid 4, onder a), bedoelde maatregelen 
geen afbreuk doen aan de nationale voorschriften inzake geneeskundig gebruik van 
organen en dus aan de transplantatie zelf als heelkundige ingreep. Gelet op de beoogde 
beperking van de aan getransplanteerde organen verbonden risico’s, is het evenwel 
noodzakelijk dat het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid met bepaalde 
voorschriften betreffende transplantatie, en in het bijzonder met voorschriften waarmee een 
antwoord wordt geboden op ongewilde en onverwachte situaties die zich voordoen tijdens 
de transplantatie en afbreuk doen aan de kwaliteit en veiligheid van organen. 

(9) Om de risico’s van transplantatie te beperken en de voordelen ervan zo groot mogelijk te 
maken, moeten de lidstaten een doeltreffend kader voor kwaliteit en veiligheid in werking 
brengen. Dat kader moet in de hele keten van donatie tot transplantatie of verwijdering 
worden toegepast en gehandhaafd en moet betrekking hebben op personeel en 
organisatie, gebouwen, uitrusting, materialen, documentatie en registratie in de 
gezondheidszorg. Waar nodig moet het kader voor kwaliteit en veiligheid ook audits 
omvatten. De lidstaten moeten de verrichting van in het kader voor kwaliteit en 
veiligheidbepaalde activiteiten, kunnen delegeren aan specifieke instanties die daartoe 
overeenkomstig de nationale voorschriften geschikt worden geacht, waaronder Europese 
orgaanuitwisselingsorganisaties. 

(10) De bevoegde autoriteiten moeten toezien op de naleving van de voorwaarden bij de 
verkrijging van organen door aan verkrijgingsorganisaties autorisatie te verlenen. 
Dergelijke organisaties dienen over een goede organisatie, naar behoren gekwalificeerd 
of opgeleid en bekwaam personeel en adequate voorzieningen en materieel te 
beschikken. 

(11) De risico-batenverhouding speelt bij orgaantransplantatie een cruciale rol. Aangezien er 
een tekort aan organen is en er bij ziektes die orgaantransplantatie nodig maken 
levensgevaar bestaat, zijn de globale baten van orgaantransplantatie groot en kunnen 
meer risico’s worden aanvaard dan bij behandelingen met bloed of bij de meeste 
behandelingen met weefsels en cellen. De arts speelt een belangrijke rol bij de beslissing 
of organen al dan niet geschikt zijn voor transplantatie; daarom wordt in deze richtlijn 
uiteengezet welke informatie bij die beoordeling in aanmerking moet worden genomen. 

(12) Voorafgaande beoordeling van potentiële donoren vormt een essentieel onderdeel van de 
transplantatie van organen. Deze beoordeling moet het transplantatiecentrum voldoende 
informatie bieden om een goede risico-batenanalyse uit te voeren. De risico’s en 
kenmerken van het orgaan moeten worden vastgesteld en gedocumenteerd om het aan 
een geschikte ontvanger te kunnen toewijzen. Er moet informatie uit de anamnese en het 
lichamelijk onderzoek van de potentiële donor en uit aanvullende tests worden verzameld 
om het orgaan en de donor naar behoren te karakteriseren. Het medische team moet de 
levende donor of, wanneer dat noodzakelijk en passend is, de familieleden van de 
overleden donor interviewen om over een nauwkeurige, betrouwbare en objectieve 
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anamnese te kunnen beschikken; tijdens dit interview moet het medische team hen op 
passende wijze in kennis stellen van de mogelijke ris ico’s en gevolgen van donatie en 
transplantatie. Een dergelijk interview is bijzonder belangrijk vanwege de tijdsdruk bij het 
donatieproces na overlijden, hetgeen uitsluiting van eventuele ernstige overdraagbare 
ziekten bemoeilijkt. 

(13) Gezien het tekort aan voor transplantatie beschikbare organen en de tijdsdruk bij het 
donatie- en transplantatieproces, moet rekening worden gehouden met situaties waarin 
het transplantatieteam niet over alle voor de karakterisatie van organen en donoren 
vereiste informatie beschikt die beschreven is in deel A van de bijlage, waarin een 
verplichte minimale gegevensverzameling wordt gespecificeerd. In dergelijke gevallen 
moet het medische team de bijzondere risico’s beoordelen die de potentiële ontvanger 
loopt als gevolg van het ontbreken van informatie en de risico’s die hij loopt als de 
transplantatie van het betrokken orgaan daarom niet wordt uitgevoerd. Als een volledige 
karakterisatie van een orgaan overeenkomstig deel A van de bijlage wegens tijdgebrek of 
als gevolg van bepaalde omstandigheden niet mogelijk is, kan het orgaan daarom toch 
voor transplantatie in aanmerking komen indien niet transplanteren voor de potentiële 
ontvanger een nog groter risico kan inhouden. Deel B van de bijlage heeft betrekking op 
een aanvullende gegevensverzameling en moet een meer gedetailleerde karakterisering 
van organen en donoren mogelijk maken. 

(14) Er moeten doeltreffende voorschriften voor het vervoer van organen komen om de 
ischemische periodes te optimaliseren en orgaanschade te beperken. De orgaancontainer 
moet van een duidelijk etiket worden voorzien en vergezeld gaan van de vereiste 
documentatie, zonder dat het medische beroepsgeheim wordt geschonden. 

(15) Het transplantatiesysteem moet zorgen voor traceerbaarheid van de organen van donatie 
tot ontvangst en moet kunnen waarschuwen in geval van onverwachte complicaties. 
Daarom moet er een systeem komen voor het opsporen en onderzoeken van ernstige 
ongewenste voorvallen en bijwerkingen, ter vrijwaring van het vitale belang van de 
betrokkenen. 

(16) Een orgaandonor is meestal ook weefseldonor. De kwaliteits- en veiligheidseisen voor 
organen moeten een aanvulling vormen en aansluiten op het bestaande uniale systeem 
voor weefsels en cellen dat is vastgelegd in Richtlijn 2004/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en 
distribueren van menselijke weefsels en cellen (4). Dat betekent niet dat het systeem voor 
organen en dat voor weefsels en cellen noodzakelijkerwijs elektronisch gekoppeld moeten 
zijn. Onverwachte ongewenste bijwerkingen bij de donor of ontvanger van een orgaan 
moeten door de bevoegde autoriteit worden getraceerd en overeenkomstig die richtlijn 
aan het notificatiesysteem voor ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen voor 
weefsels en cellen worden gemeld. 

(17) Het gezondheidspersoneel dat rechtstreeks betrokken is bij het doneren, testen, 
karakteriseren, verkrijgen, preserveren, vervoeren en transplanteren van organen moet 
naar behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam zijn. Het belang van op het niveau 
van het ziekenhuis aangestelde donorcoördinatoren is door de Raad van Europa erkend. 
De rol van de donorcoördinator of het donorcoördinatieteam moet als essentieel worden 
erkend voor de verbetering van niet alleen de doeltreffendheid van het donatie- en 
transplantatieproces, maar ook van de kwaliteit en veiligheid van de te transplanteren 
organen. 

(18) Als algemeen beginsel moet de bevoegde autoriteit toezicht houden op de 
orgaanuitwisseling met derde landen. Voor orgaanuitwisseling mag alleen toestemming 
worden verleend als wordt voldaan aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van 
deze richtlijn. Er moet echter rekening worden gehouden met de belangrijke rol die de 
bestaande Europese orgaanuitwisselingsorganisaties spelen bij de uitwisseling van 
organen tussen lidstaten en derde landen die aan deze organisaties deelnemen. 
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(19) Altruïsme vormt een belangrijke factor bij orgaandonaties. Om de veiligheid en kwaliteit 
van organen voor transplantatie te waarborgen, moeten orgaantransplantatieprogramma’s 
worden gebaseerd op de beginselen van vrijwillige en onbetaalde donatie. Dit is 
essentieel omdat schending van deze beginselen gepaard zou kunnen gaan met 
onaanvaardbare risico’s. Wanneer donatie niet op vrijwillige basis geschiedt en/of gericht 
is op financieel gewin, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het donatieproces, 
omdat het verbeteren van de levenskwaliteit of het redden van een mensenleven in dat 
geval niet de voornaamste en/of de enige beoogde doelstelling is. Zelfs indien het proces 
beantwoordt aan passende kwaliteitsnormen bestaat de kans dat de anamnese die door 
de potentiële levende donor of de familieleden van de potentiële overleden donor is 
verstrekt onvoldoende nauwkeurig is met betrekking tot aandoeningen en/of ziekten die 
potentieel kunnen worden overgedragen van donoren op ontvangers wanneer donoren uit 
zijn op financieel gewin of op enigerlei wijze aan dwang onderhevig zijn. Dat zou voor de 
potentiële ontvanger een veiligheidsprobleem inhouden, aangezien het medische team 
slechts in beperkte mate in staat zou zijn om een passende risicobeoordeling uit te 
voeren. Er zij gewezen op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en 
met name het beginsel neergelegd in artikel 3, lid 2, onder c). Dit beginsel is ook 
neergelegd in artikel 21 van het Verdrag over mensenrechten en biogeneeskunde van de 
Raad van Europa, dat door vele lidstaten is geratificeerd. Ook komt het tot uiting in de 
richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake transplantatie van menselijke 
cellen, weefsels en organen, waarin gesteld wordt dat het menselijke lichaam en de delen 
daarvan geen voorwerp van commerciële transacties mogen vormen. 

(20) Andere international erkende beginselen inzake orgaandonatie- en transplantatie houden 
onder meer in dat er een overlijdenscertificaat of -verklaring overeenkomstig de nationale 
voorschriften moet zijn afgegeven voordat er organen van de overledene mogen worden 
verkregen en dat de toewijzing van organen op transparante, niet-discriminerende en 
wetenschappelijke criteria moet berusten. Deze beginselen moeten worden bevestigd en 
in aanmerking worden genomen in de context van het actieplan van de Commissie voor 
orgaandonatie en -transplantatie. 

(21) Er bestaan in de Unie diverse modellen voor donatieconsensus, waaronder „opting-in”-
systemen waarin de toestemming voor orgaandonatie uitdrukkelijk moet worden 
verkregen, en „opting-out”-systemen waarin donatie kan plaatsvinden tenzij er bewijs is 
van bezwaar tegen donatie. Om personen de mogelijkheid te geven hun wensen 
dienaangaande kenbaar te maken, hebben sommige lidstaten specifieke registers 
opgezet waar de burgers hun wensen inzake donatie laten registreren. Deze richtlijn laat 
het brede scala aan reeds in de lidstaten bestaande toestemmingssystemen onverlet. In 
aanvulling daarop tracht de Commissie met haar actieplan voor orgaandonatie en -
transplantatie het publiek meer bewust te maken van orgaandonatie en in het bijzonder 
mechanismen te ontwikkelen om de identificatie van orgaandonors in heel Europa te 
vergemakkelijken. 

(22) Artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (5) verbiedt in principe de verwerking van gegevens die de gezondheid 
betreffen; er zijn echter enkele uitzonderingen op dit verbod opgenomen. Richtlijn 
95/46/EG bepaalt ook dat de voor de verwerking verantwoordelijke passende technische 
en organisatorische maatregelen ten uitvoer dient te leggen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, en tegen toevallig 
verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere 
vorm van onwettige verwerking. In overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG moet ervoor 
worden gezorgd dat strenge geheimhoudingsregels en beveiligingsmaatregelen borg 
staan voor de bescherming van de persoonsgegevens van donor en ontvanger. 
Bovendien mag de bevoegde autoriteit ook de nationale toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming raadplegen over de ontwikkeling van een kader voor overdracht 
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van orgaangegevens van en naar derde landen. Als algemeen beginsel dient te gelden 
dat de identiteit van de ontvanger(s) niet aan de donor of de familie van de donor mag 
worden bekendgemaakt, en andersom, onverminderd de geldende wetgeving in de 
lidstaten op grond waarvan deze informatie in specifieke gevallen aan de donor of de 
familieleden van de donor en aan de ontvanger mag worden bekendgemaakt. 

(23) De meeste lidstaten kennen zowel donaties bij leven als donatie na overlijden. Donatie bij 
leven is in de loop der jaren zodanig geëvolueerd dat er ook goede resultaten kunnen 
worden verkregen als er geen genetische relatie bestaat tussen donor en ontvanger. 
Levende donoren moeten voldoende op hun geschiktheid voor donatie worden 
beoordeeld, om het risico van overdracht van ziekten naar de ontvanger zo klein mogelijk 
te maken. Levende donoren lopen bovendien risico’s bij zowel de tests voor de 
geschiktheidsbeoordeling als de uitname van het orgaan. Dit kunnen complicaties van 
medische, chirurgische, sociale, financiële of psychologische aard zijn. Het risico hangt in 
het bijzonder af van het soort orgaan dat zal worden gedoneerd. Daarom moeten donaties 
bij leven zodanig worden uitgevoerd dat de lichamelijke, psychologische en sociale 
risico’s voor de donor en de ontvanger zo klein mogelijk zijn en het vertrouwen van de 
bevolking in de gezondheidszorg niet ondermijnen. De potentiële levende donor moet 
onafhankelijk op basis van alle relevante informatie een beslissing kunnen nemen en 
vooraf worden geïnformeerd over het doel en de aard van de donatie, de gevolgen en de 
risico’s. Daarom en om naleving van de beginselen inzake donatie te waarborgen moet in 
dit verband de best mogelijke bescherming van levende donors worden gegarandeerd. Er 
zij ook op gewezen dat sommige lidstaten het Verdrag inzake de rechten van de mens en 
de biogeneeskunde van de Raad van Europa en het aanvullend protocol over de 
transplantatie van organen en weefsels van menselijke oorsprong hebben ondertekend. 
Volledige informatie, goede beoordeling en passende follow-up zijn internationaal erkende 
maatregelen om levende donoren te beschermen en dragen ook bij aan het waarborgen 
van de kwaliteit en veiligheid van de organen. 

(24) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten een belangrijke rol spelen bij de 
waarborging van de kwaliteit en veiligheid van organen in de hele keten van donatie tot 
transplantatie en bij de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid ervan tijdens het herstel 
van de patiënt en de follow-up daarna. Met het oog daarop moeten er naast het 
meldingsysteem voor ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen ook relevante 
posttransplantatiegegevens worden verzameld om een volledigere beoordeling van de 
kwaliteit en veiligheid van voor transplantatie bestemde organen mogelijk te maken. 
Uitwisseling van die gegevens tussen de lidstaten zou bijdragen tot verdere verbetering 
van donatie en transplantatie in de gehele Unie. Zoals is benadrukt in Aanbeveling 
Rec(2006)15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten over 
de achtergrond, functies en verantwoordelijkheden van een nationale 
transplantatieorganisatie verdient het aanbeveling dat één officieel erkende instantie 
zonder winstoogmerk de algehele verantwoordelijkheid draagt voor donaties, toewijzing 
en traceerbaarheid en daarover verantwoording moet afleggen. Afhankelijk van met name 
de verdeling van bevoegdheden binnen de lidstaten is het echter ook mogelijk dat diverse 
lokale, regionale, nationale en/of internationale instanties samenwerken om de donaties, 
toewijzingen en transplantaties te coördineren, mits dat gebeurt in een kader waarin de 
verantwoordingsplicht, de samenwerking en de efficiëntie gegarandeerd zijn. 

(25) De lidstaten moeten de sancties vaststellen voor inbreuken op de ter uitvoering van deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en ervoor zorgen dat deze worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 

(26) De Commissie dient gemachtigd te worden overeenkomstig artikel 290 VWEU 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op de aanpassing van de bijlage. 
De Commissie dient de in deel A van de bijlage gespecificeerde minimale 
gegevensverzameling alleen aan te vullen of te wijzigen in uitzonderlijke gevallen waarin 
een ernstig risico voor de menselijke gezondheid dat rechtvaardigt, en dient de in deel B 
van de bijlage gespecificeerde aanvullende gegevensverzameling aan te vullen of te 
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wijzigen om deze aan te passen aan de wetenschappelijke vooruitgang en internationale 
werkzaamheden op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van voor transplantatie 
bestemde organen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij de voorbereiding 
advies inwint, onder meer van deskundigen. 

(27) Voor de uitwisseling van organen tussen lidstaten moet de Commissie eenvormige 
voorschriften vaststellen voor de overdracht van informatie over de organen en de 
karakterisatie van de donor, alsook voor de traceerbaarheid van de organen en de 
melding van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen, opdat de uitgewisselde 
organen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen beantwoorden. Volgens 
artikel 291 VWEU dienen de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing 
zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door 
de Commissie controleren, vooraf te worden vastgelegd bij een verordening die wordt 
vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. In afwachting van de vaststelling 
van die nieuwe verordening blijft Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden (6) van toepassing, met uitzondering van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, die niet van toepassing is. 

(28) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het vaststellen van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie in het menselijke 
lichaam, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
vanwege de omvang van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan 
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze richtlijn legt voorschriften vast ter waarborging van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
menselijke organen (hierna „organen” genoemd), bestemd voor transplantatie in het 
menselijke lichaam, teneinde een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de 
mens te waarborgen. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

1.   Deze richtlijn is van toepassing op het doneren, testen, karakteriseren, verkrijgen 
preserveren, vervoeren en transplanteren van organen, bestemd voor transplantatie. 

2.   Wanneer deze organen voor onderzoek worden gebruikt, is deze richtlijn daar alleen op 
van toepassing als zij bestemd zijn voor transplantatie in het menselijke lichaam. 

Artikel 3 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) „autorisatie”: de toestemming, erkenning, aanwijzing, vergunningverlening of registratie, 
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afhankelijk van de in elke lidstaat gehanteerde begrippen en bestaande praktijken; 

b) „bevoegde autoriteit”: een autoriteit, instantie, organisatie en/of instelling die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de voorschriften van deze richtlijn; 

c) „verwijdering”: de eindbestemming van een orgaan wanneer dat niet voor transplantatie 
gebruikt wordt; 

d) „donor”: een persoon die één of meerdere organen doneert, of de donatie tijdens het leven 
of na de dood van die persoon plaatsvindt; 

e) „donatie”: het doneren van organen voor transplantatie; 

f) „karakterisatie van de donor”: de verzameling van de relevante informatie over de 
kenmerken van de donor die nodig is om zijn/haar geschiktheid voor orgaandonatie te 
beoordelen, ten einde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico’s voor de 
ontvanger zo klein mogelijk te maken en om de toewijzing van organen te optimaliseren; 

g) „Europese orgaanuitwisselingsorganisatie”: een openbare of particuliere organisatie zonder 
winstoogmerk die zich toelegt op nationale en grensoverschrijdende uitwisseling van 
organen en waarvan de meerderheid van de landen die lid zijn lidstaten zijn; 

h) „orgaan”: een gedifferentieerd deel van het menselijke lichaam, dat is opgebouwd uit 
verschillende weefsels en zijn structuur, vascularisatie en vermogen om met een 
aanzienlijke autonomie fysiologische functies te ontwikkelen, behoudt. Een deel van een 
orgaan wordt ook als orgaan beschouwd als het als functie heeft in het menselijke lichaam 
te worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als die van het gehele orgaan, met behoud van 
de vereisten inzake structuur en vascularisatie; 

i) „karakterisatie van het orgaan”: de verzameling van de relevante informatie over de 
kenmerken van het orgaan die nodig is om de geschiktheid van het orgaan te evalueren, 
teneinde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico’s voor de ontvanger zo 
klein mogelijk te maken en om de toewijzing van organen te optimaliseren; 

j) „verkrijging”: een proces waardoor de gedoneerde organen beschikbaar komen; 

k) „verkrijgingsorganisatie”: een gezondheidszorginstelling, een team of eenheid van een 
ziekenhuis, een persoon of een andere instantie die organen verkrijgt of de verkrijging ervan 
coördineert en daartoe van de bevoegde autoriteit uit hoofde van het in de betrokken 
lidstaat geldende wetgevingskader autorisatie heeft ontvangen; 

l) „preservatie”: het gebruik van chemische stoffen, wijzigingen in de omgevingscondities of 
andere middelen, bedoeld om biologische of fysieke achteruitgang van organen van het 
tijdstip van verkrijging tot de transplantatie te voorkomen of vertragen; 

m) „ontvanger”: een persoon bij wie een orgaan geïmplanteerd wordt; 

n) „ernstig ongewenst voorval”: een ongewenst en onverwacht voorval dat zich ergens in de 
keten van donatie tot transplantatie voordoet en dat voor een patiënt besmetting met een 
overdraagbare ziekte, overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg kan hebben, dan wel leidt tot opname in een ziekenhuis of tot ziekte of de duur van 
ziekenhuisopname of de ziekte verlengt; 

o) „ernstige ongewenste bijwerking”: een onbedoelde reactie, met inbegrip van een 
overdraagbare ziekte, die zich mogelijkerwijs ergens in de keten van donatie tot 
transplantatie bij de levende donor of de ontvanger voordoet en die dodelijk is, 
levensgevaar oplevert, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, dan wel leidt tot 
opname in een ziekenhuis of tot ziekte of de duur van de ziekenhuisopname of de ziekte 
verlengt; 

p) „werkprocedures”: schriftelijke instructies waarin de stappen van een bepaald proces 
worden beschreven, met inbegrip van de te gebruiken materialen en methoden en het 
verwachte eindresultaat; 
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q) „transplantatie”: een proces dat tot doel heeft bepaalde functies van het menselijke lichaam 
te herstellen door een orgaan over te brengen van een donor naar een ontvanger; 

r) „transplantatiecentrum”: een gezondheidszorginstelling, een team of eenheid van een 
ziekenhuis of een andere instantie die menselijke organen transplanteert en daarvoor van de 
bevoegde autoriteit uit hoofde van het in de betrokken lidstaat geldende wetgevingskader 
autorisatie heeft ontvangen; 

s) „traceerbaarheid”: de mogelijkheid om het orgaan in elk stadium van de keten van donatie 
tot transplantatie of verwijdering te lokaliseren en te identificeren, daaronder begrepen de 
mogelijkheid om: 

— de donor en de verkrijgingsorganisatie te identificeren; 

— de ontvanger(s) in het transplantatiecentrum of de transplantatiecentra te identificeren, en 

— alle relevante niet-persoonlijke informatie met betrekking tot de producten en materialen 
die met het orgaan in aanraking komen, op te sporen en te identificeren. 

 

HOOFDSTUK II 

KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN ORGANEN 

Artikel 4 

Kader voor kwaliteit en veiligheid 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat er een kader voor kwaliteit en veiligheid wordt opgesteld 
voor alle stadia van de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering, overeenkomstig de 
voorschriften van deze richtlijn. 

2.   Het kader voor kwaliteit en veiligheid voorziet in de vaststelling en toepassing van 
werkprocedures: 

a) voor de controle van de identiteit van de donor; 

b) voor de controle van de gegevens over de instemming, toestemming of het ontbreken van 
bezwaar van de zijde van de donor of diens familie, overeenkomstig de nationale 
voorschriften die van toepassing zijn bij donatie en verkrijging; 

c) om te controleren of de karakterisatie van het orgaan en de donor overeenkomstig artikel 7 
en de bijlage is uitgevoerd; 

d) voor de verkrijging, preservatie, verpakking en etikettering van organen overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 8; 

e) voor het vervoer van menselijke organen overeenkomstig artikel 8; 

f) voor de traceerbaarheid overeenkomstig artikel 10 die garanderen dat aan de uniale en 
nationale voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding 
wordt voldaan; 

g) voor nauwkeurige, snelle en controleerbare melding van ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen overeenkomstig artikel 11, lid 1; 

h) voor het beheer van ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen overeenkomstig 
artikel 11, lid 2. 

De onder f), g) en h) bedoelde werkprocedures specificeren onder meer de 
verantwoordelijkheden van verkrijgingsorganisaties, Europese 
orgaanuitwisselingsorganisaties en transplantatiecentra. 

3.   Bovendien waarborgt het kader voor kwaliteit en veiligheid dat het personeel in de 
gezondheidszorg betrokken in alle stadia van de keten van donatie tot transplantatie of 
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verwijdering naar behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam is en voorziet het in 
specifieke opleidingsprogramma’s voor dergelijk personeel. 

Artikel 5 

Verkrijgingsorganisaties 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de verkrijging plaatsvindt in of uitgevoerd wordt door 
verkrijgingsorganisaties die aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen. 

2.   De lidstaten verstrekken op verzoek van de Commissie of van een andere lidstaat 
informatie over de nationale voorschriften voor de autorisatie van verkrijgingsorganisaties. 

Artikel 6 

Orgaanverkrijging 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de medische activiteiten in verkrijgingsorganisaties, zoals 
de selectie en evaluatie van donoren, worden uitgevoerd op advies en onder leiding van een 
arts als bedoeld in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (7). 

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat de verkrijging plaatsvindt in operatiekamers die ontworpen 
en gebouwd zijn en onderhouden en gebruikt worden overeenkomstig passende normen en 
de beste medische praktijken ten einde de kwaliteit en veiligheid van de verkregen organen te 
waarborgen. 

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat bij de verkrijging gebruikte materialen en uitrusting worden 
beheerd overeenkomstig de desbetreffende uniale, internationale en nationale wetgeving, 
normen en richtsnoeren betreffende de sterilisatie van medische hulpmiddelen. 

Artikel 7 

Karakterisatie van organen en donoren 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat alle verkregen organen en donoren daarvan vóór de 
transplantatie worden gekarakteriseerd door middel van de verzameling van de in de bijlage 
vermelde informatie. 

De in deel A van de bijlage omschreven informatie omvat een minimale gegevensverzameling 
die vóór elke donatie moet plaatsvinden. De in deel B van de bijlage omschreven informatie 
bevat een aanvullende gegevensverzameling die daarnaast moet plaatsvinden op basis van 
het besluit van het medische team, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid 
van zulke informatie en met de bijzondere omstandigheden van het betroffen geval. 

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan een orgaan ook voor transplantatie in aanmerking 
komen als niet alle in deel A gespecificeerde minimale gegevens beschikbaar zijn, indien een 
risico-batenanalyse in een bijzonder geval, zoals een geval van leven of dood, uitwijst dat de 
verwachte baten voor de ontvanger opwegen tegen het risico van onvolledige gegevens. 

3.   Om te voldoen aan de in deze richtlijn neergelegde kwaliteits- en veiligheidseisen, tracht 
het medische team bij de levende donoren alle noodzakelijke informatie in te winnen en hun 
voor dat doel de informatie te verstrekken waarover zij moeten beschikken om inzicht te 
krijgen in de gevolgen van donatie. Bij donatie na overlijden tracht het medische team waar 
mogelijk en passend dergelijke informatie te verkrijgen van familieleden van de overleden 
donor of andere personen. Bovendien maakt het medische team alle om informatie verzochte 
partijen attent op het belang van een snelle overdracht van die informatie. 

4.   De voor de karakterisatie van organen en donoren vereiste tests worden uitgevoerd door 
laboratoria die over naar behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam personeel en over 
passende faciliteiten en apparatuur beschikken. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntr7-L_2010207NL.01001401-E0007
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5.   De lidstaten zorgen ervoor dat de organisaties, instanties en laboratoria die bij de 
karakterisatie van organen en donoren betrokken zijn, de nodige werkprocedures toepassen 
om te waarborgen dat de informatie over die karakterisatie het transplantatiecentrum op tijd 
bereikt. 

6.   In geval van uitwisseling van organen tussen lidstaten zorgen die lidstaten ervoor dat de in 
de bijlage omschreven informatie over de karakterisatie van organen en donoren aan de 
andere lidstaat waarmee het orgaan wordt uitgewisseld, wordt doorgegeven overeenkomstig 
de procedures die de Commissie krachtens artikel 29 heeft vastgesteld. 

Artikel 8 

Vervoer van organen 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan: 

a) de organisaties, instanties of bedrijven die bij het vervoer van organen betrokken zijn, 
beschikken over de nodige werkprocedures om de integriteit van het orgaan tijdens het 
vervoer en een passende duur van het vervoer te waarborgen; 

b) voor het vervoer van organen gebruikte containers worden van een etiket met de volgende 
informatie voorzien: 

i) de identificatie van de verkrijgingsorganisatie en van de instelling waar de verkrijging heeft 
plaatsgevonden, met hun adressen en telefoonnummers; 

ii) de identificatie van het transplantatiecentrum van bestemming, met adres en 
telefoonnummer; 

iii) een vermelding dat de container een orgaan bevat, met specificatie van het soort orgaan 
en, indien van toepassing, of het om een linker of rechter orgaan gaat, en de aanduiding 
„VOORZICHTIG”; 

iv) aanbevolen transportcondities, inclusief instructies om de container op een juiste 
temperatuur en in een juiste positie te houden; 

 

c) de vervoerde organen gaan vergezeld van een rapport over de orgaan- en 
donorkarakterisatie. 

2.   Het in lid 1, onder b), bepaalde hoeft echter niet van toepassing te zijn als het vervoer 
binnen dezelfde instelling plaatsvindt. 

Artikel 9 

Transplantatiecentra 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de transplantaties plaatsvinden in of verricht worden door 
transplantatiecentra die aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen. 

2.   De bevoegde autoriteit vermeldt in de autorisatie welke activiteiten het 
transplantatiecentrum mag uitvoeren. 

3.   Alvorens met de transplantatie te beginnen, gaan het transplantatiecentrum na of: 

a) de karakterisatie van de donor en het orgaan overeenkomstig artikel 7 en de bijlage heeft 
plaatsgevonden en is vastgelegd; 

b) de preserverings- en transportcondities van vervoerde organen zijn aangehouden. 

4.   De lidstaten verstrekken op verzoek van de Commissie of van een andere lidstaat 
informatie over de nationale voorschriften voor de autorisatie van transplantatiecentra. 

Artikel 10 



Bijlagen 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.6 – junil 2017                            86 

  

Traceerbaarheid 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat alle organen die op hun grondgebied worden verkregen, 
toegewezen en getransplanteerd, van donor tot ontvanger en omgekeerd kunnen worden 
getraceerd teneinde de gezondheid van donoren en ontvangers veilig te stellen. 

2.   De lidstaten zien erop toe dat er een donor- en ontvangeridentificatiesysteem wordt 
toegepast waarbij elke donatie en alle daarbij betrokken organen en ontvangers worden 
geïdentificeerd. Met betrekking tot een dergelijk systeem zorgen de lidstaten ervoor dat de in 
artikel 16 bedoelde maatregelen inzake geheimhouding en gegevensbeveiliging worden 
genomen overeenkomstig de uniale en nationale voorschriften. 

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat: 

a) de bevoegde autoriteit of andere bij de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering 
betrokken instanties de nodige gegevens bewaren om de traceerbaarheid in alle stadia van 
die keten van donatie tot transplantatie of verwijdering te waarborgen en de in de bijlage 
omschreven informatie over de karakterisatie van organen en donoren overeenkomstig het 
kader voor kwaliteit en veiligheid bewaren; 

b) de voor een volledige traceerbaarheid vereiste gegevens gedurende ten minste 30 jaar na 
de donatie bewaard worden. De gegevens mogen elektronisch worden opgeslagen. 

4.   In geval van uitwisseling van organen tussen lidstaten leggen die lidstaten de voor de 
traceerbaarheid van organen benodigde informatie over volgens de procedures die de 
Commissie krachtens artikel 29 heeft vastgesteld. 

Artikel 11 

Meldsysteem en beheer in verband met ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat er een meldsysteem is voor het melden, onderzoeken, 
registreren en doorgeven van relevante, noodzakelijke informatie over ernstige ongewenste 
voorvallen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van organen en die kunnen 
worden toegeschreven aan het testen, karakteriseren, verkrijgen, preserveren en vervoeren 
van organen, alsmede over ernstige ongewenste bijwerkingen tijdens of na de transplantatie 
die met die activiteiten verband kunnen houden. 

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat er een werkprocedure is voor het beheer van ernstige 
ongewenste voorvallen en bijwerkingen, zoals vastgelegd in het kader voor kwaliteit en 
veiligheid. 

3.   In het bijzonder zorgen de lidstaten er met betrekking tot de leden 1 en 2 voor dat er 
werkprocedures zijn om: 

a) de bevoegde autoriteit en de betrokken verkrijgingsorganisatie of het betrokken 
transplantatiecentrum tijdig in kennis te stellen van ongewenste ernstige voorvallen en 
bijwerkingen; 

b) de bevoegde autoriteit tijdig in kennis te stellen van de beheersmaatregelen met betrekking 
tot ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen. 

4.   In geval van uitwisseling van organen tussen lidstaten zorgen die lidstaten ervoor dat 
ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen worden gemeld overeenkomstig de 
procedures die de Commissie krachtens artikel 29 heeft vastgesteld. 

5.   De lidstaten zorgen voor een koppeling tussen het in lid 1 van dit artikel bedoelde 
notificatiesysteem en het meldsysteem dat overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Richtlijn 
2004/23/EG is ingevoerd. 

Artikel 12 
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Personeel in de gezondheidszorg 

De lidstaten zorgen ervoor dat het personeel in de gezondheidszorg dat rechtstreeks 
betrokken is bij de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering van organen naar 
behoren gekwalificeerd of opgeleid en bekwaam is om zijn taken uit te voeren en de 
benodigde opleiding ontvangt, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3. 

HOOFDSTUK III 

BESCHERMING VAN DONOREN EN ONTVANGERS EN SELECTIE EN EVALUATIE VAN 
DONOREN 

Artikel 13 

Beginselen voor orgaandonatie 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat donaties van organen van levende en overleden donoren 
vrijwillig en onbetaald zijn. 

2.   Het beginsel van onbetaalde donatie belet niet dat levende donoren een vergoeding 
ontvangen, mits deze strikt beperkt blijft tot het vergoeden van de kosten en van 
inkomstenderving die met de donatie verband houden. De lidstaten bepalen de voorwaarden 
waaronder een dergelijke vergoeding mag worden verleend, waarbij wordt vermeden dat er 
financiële prikkels of voordelen voor potentiële donoren zijn. 

3.   De lidstaten verbieden het onder de aandacht brengen van de behoefte aan, of de 
beschikbaarheid van, organen wanneer daarmee beoogd wordt financiële of vergelijkbare 
voordelen aan te bieden of te behalen. 

4.   De lidstaten zorgen ervoor dat de verkrijging van organen zonder winstoogmerk 
plaatsvindt. 

Artikel 14 

Voorschriften inzake instemming 

Menselijke organen mogen slechts worden verkregen nadat aan alle in de betrokken lidstaat 
geldende voorschriften inzake instemming of toestemming of inzake het ontbreken van 
bezwaar is voldaan. 

Artikel 15 

Kwaliteits- en veiligheidsaspecten van donatie bij leven 

1.   De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om de hoogst mogelijke bescherming van 
levende donoren te verzekeren ten einde de kwaliteit en veiligheid van voor transplantatie 
bestemde organen optimaal te garanderen. 

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat levende donoren worden geselecteerd op grond van hun 
gezondheid en medische anamnese door naar behoren gekwalificeerde of daartoe opgeleide, 
bekwaam personeel in de gezondheidszorg. Dergelijke beoordelingen kunnen leiden tot 
uitsluiting van personen wier donatie een onaanvaardbaar gezondheidsrisico kan inhouden. 

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat een register of lijst van levende donoren wordt 
bijgehouden, overeenkomstig de uniale en nationale bepalingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en de statistische geheimhouding. 

4.   De lidstaten voorzien in een follow-up van levende donoren en zetten overeenkomstig de 
nationale voorschriften een systeem op voor de identificatie, de melding en het beheer van 
voorvallen die eventueel verband houden met de kwaliteit en veiligheid van het gedoneerde 
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orgaan en derhalve met de veiligheid van de ontvanger, en ernstige bijwerkingen in de 
levende donor die mogelijkerwijs het gevolg zijn van de donatie. 

Artikel 16 

Bescherming van persoonsgegevens, geheimhouding en beveiliging van de verwerking 

De lidstaten zorgen ervoor dat het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens bij 
alle werkzaamheden in verband met orgaandonatie en -transplantatie volledig en effectief 
geëerbiedigd wordt, in overeenstemming met de uniale bepalingen inzake de bescherming 
van persoonsgegevens, zoals Richtlijn 95/46/EG, en met name de artikelen 8, lid 3, 16, 17 en 
28, lid 2, van die richtlijn. Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG nemen de lidstaten alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat: 

a) de verwerkte gegevens vertrouwelijk blijven en beveiligd worden overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 van Richtlijn 95/46/EG. Ongeoorloofde toegang tot gegevens of 
systemen waarmee de identificatie van donoren of ontvangers mogelijk worden, wordt 
overeenkomstig artikel 23 van deze richtlijn bestraft; 

b) donoren en ontvangers wier gegevens binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn 
worden verwerkt, niet identificeerbaar zijn, behoudens in gevallen waarin dat 
overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 3, van Richtlijn 95/46/EG en nationale voorschriften ter 
uitvoering van die richtlijn is toegelaten. Elk gebruik van systemen of gegevens waarmee 
identificatie van donoren of ontvangers mogelijk wordt met als doel donoren of ontvangers 
te traceren voor andere doeleinden dan die welke bij artikel 8, leden 2 en 3, en bij nationale 
voorschriften ter uitvoering van die richtlijn zijn toegelaten, met inbegrip van medische 
doeleinden, wordt overeenkomstig artikel 23 van deze richtlijn bestraft; 

c) voldaan wordt aan de in artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG omschreven beginselen inzake de 
gegevenskwaliteit. 

HOOFDSTUK IV 

VERPLICHTINGEN VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN EN UITWISSELING VAN 
INFORMATIE 

Artikel 17 

Aanwijzing en taken van de bevoegde autoriteiten 

1.   De lidstaten wijzen één of meer bevoegde autoriteiten aan. 

De lidstaten mogen de taken die een bevoegde autoriteit krachtens deze richtlijn worden 
toevertrouwd volledig of gedeeltelijk delegeren — of mogen een bevoegde autoriteit toestaan 
dat te doen — aan een andere instantie die overeenkomstig de nationale voorschriften 
geschikt wordt geacht. Deze instantie kan tevens de bevoegde autoriteit bijstaan bij het 
uitoefenen van haar functies. 

2.   De bevoegde autoriteit neemt in het bijzonder de volgende maatregelen: 

a) zij voert een kader voor kwaliteit en veiligheid overeenkomstig artikel 4 in en houdt dat bij; 

b) zij zorgt ervoor dat de verkrijgingsorganisaties en transplantatiecentra op gezette tijden aan 
controles of audits worden onderworpen om na te gaan of de voorschriften van deze richtlijn 
worden nageleefd; 

c) zij verleent autorisaties aan verkrijgingsorganisaties of transplantatiecentra en trekt die in 
voorkomend geval in of schort ze op of verbiedt verkrijgingsorganisaties of 
transplantatiecentra hun werkzaamheden uit te voeren als uit de controlemaatregelen blijkt 
dat die organisaties of centra niet aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen; 
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d) zij voert een meldsysteem en een beheersprocedure voor ernstige ongewenste voorvallen 
en bijwerkingen als bedoeld in artikel 11, leden 1 en 2, in; 

e) zij verstrekt passende richtsnoeren aan gezondheidszorginstellingen, personeel in de 
gezondheidszorg en andere betrokken partijen in alle stadia van de keten van donatie tot 
transplantatie of verwijdering, waaronder eventueel begrepen richtsnoeren voor het 
verzamelen van relevante informatie over de periode na de transplantatie met het oog op de 
evaluatie van de kwaliteit en veiligheid van de getransplanteerde organen; 

f) zij neemt zoveel mogelijk deel aan het in artikel 19 bedoelde netwerk van bevoegde 
autoriteiten en coördineert de bijdragen aan de activiteiten van dat netwerk op nationaal 
niveau; 

g) zij ziet toe op de in artikel 20, lid 1, geregelde orgaanuitwisseling met andere lidstaten en 
met derde landen; 

h) zij ziet er op toe dat het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens bij alle 
werkzaamheden in verband met orgaantransplantatie volledig en effectief geëerbiedigd 
wordt, in overeenstemming met de uniale bepalingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, met name Richtlijn 95/46/EG. 

Artikel 18 

Registers en verslagen met betrekking tot verkrijgingsorganisaties en 
transplantatiecentra 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteit: 

a) een register bijhoudt van de werkzaamheden van verkrijgingsorganisaties en 
transplantatiecentra, met geaggregeerde aantallen levende en overleden donoren en de 
soorten en aantallen verkregen en getransplanteerde of verwijderde organen, 
overeenkomstig de uniale en nationale bepalingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en de statistische geheimhouding; 

b) een jaarverslag over de onder a) bedoelde werkzaamheden opstelt en publiek toegankelijk 
maakt; 

c) een geactualiseerd register van verkrijgingsorganisaties en transplantatiecentra opstelt en 
bijhoudt. 

2.   De lidstaten verstrekken op verzoek van de Commissie of van een andere lidstaat 
informatie over het register van verkrijgingsorganisaties en transplantatiecentra. 

Artikel 19 

Informatie-uitwisseling 

1.   De Commissie zet een netwerk van de bevoegde autoriteiten op voor het uitwisselen van 
informatie over de bij de uitvoering van deze richtlijn opgedane ervaringen. 

2.   Zo nodig kunnen deskundigen op het gebied van orgaantransplantatie, 
vertegenwoordigers van Europese orgaanuitwisselingsorganisaties alsmede 
toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming en andere relevante partijen bij dit 
netwerk worden betrokken. 

HOOFDSTUK V 

ORGAANUITWISSELING MET DERDE LANDEN EN EUROPESE 
ORGAANUITWISSELINGSORGANISATIES 
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Artikel 20 

Orgaanuitwisseling met derde landen 

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteit toezicht houdt op de 
orgaanuitwisseling met derde landen. Daartoe kunnen de bevoegde autoriteit en Europese 
orgaanuitwisselingsorganisaties overeenkomsten sluiten met hun tegenhangers in derde 
landen. 

2.   Het toezicht op de orgaanuitwisseling met derde landen kan door de lidstaten worden 
gedelegeerd aan Europese orgaanuitwisselingsorganisaties. 

3.   Orgaanuitwisseling als bedoeld in lid 1 wordt alleen toegestaan als de organen: 

a) van de donor naar de ontvanger en omgekeerd kunnen worden getraceerd; 

b) voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de 
voorschriften van deze richtlijn. 

Artikel 21 

Europese orgaanuitwisselingsorganisaties 

De lidstaten kunnen overeenkomsten met Europese orgaanuitwisselingsorganisaties sluiten of 
kunnen een bevoegde autoriteit machtigen dat te doen, mits die organisaties ervoor zorgen 
dat aan de voorschriften van deze richtlijn wordt voldaan, voor het aan hen delegeren van 
onder andere: 

a) het verrichten van de werkzaamheden waartoe in het kader voor kwaliteit en veiligheid is 
bepaald; 

b) het uitvoeren van specifieke taken met betrekking tot de orgaanuitwisseling tussen lidstaten 
en derde landen. 

HOOFDSTUK VI 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 22 

Verslagen over deze richtlijn 

1.   De lidstaten brengen vóór 27 augustus 2013 en vervolgens om de drie jaar bij de 
Commissie verslag uit over de in verband met deze richtlijn verrichte werkzaamheden en over 
de ervaring opgedaan bij de toepassing van deze richtlijn. 

2.   Vóór 27 augustus 2014 en vervolgens om de drie jaar legt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s een verslag voor over de toepassing van deze richtlijn. 

Artikel 23 

Sancties 

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op 
de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en treffen alle maatregelen om 
ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 27 augustus 2012 in kennis 
van die bepalingen en delen haar onmiddellijk alle latere wijzigingen van die bepalingen mee. 

Artikel 24 
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Aanpassing van de bijlage 

De Commissie kan overeenkomstig artikel 25 en onder de in de artikelen 26, 27 en 28 
vermelde voorwaarden gedelegeerde handelingen vaststellen om: 

a) de in deel A van de bijlage gespecificeerde minimale gegevensverzameling aan te vullen of 
te wijzigen, zulks uitsluitend in buitengewone situaties waarin dat gerechtvaardigd wordt 
door een ernstig risico voor de menselijke gezondheid dat als zodanig wordt aangemerkt op 
grond van de wetenschappelijke vooruitgang; 

b) de in deel B van de bijlage gespecificeerde aanvullende gegevensverzameling aan te vullen 
of te wijzigen om deze aan te passen aan de wetenschappelijke vooruitgang en aan 
internationale werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid van voor 
transplantatie bestemde organen. 

Artikel 25 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1.   De bevoegdheid om de in artikel 24 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar na 27 augustus 2010. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor het einde van de periode van vijf jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch verlengd 
met dezelfde periode, tenzij het Europees Parlement of de Raad de bevoegdheid intrekt 
overeenkomstig artikel 26. 

2.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft gesteld, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis. 

3.   De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 26 en 27. 

4.   Indien dwingende urgente redenen in verband met het ontstaan van een nieuw ernstig 
risico voor de menselijke gezondheid dat vereisen, is de procedure van artikel 28 van 
toepassing op overeenkomstig artikel 24, onder a), vastgestelde gedelegeerde handelingen. 

Artikel 26 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie 

1.   De in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees 
Parlement of de Raad worden ingetrokken. 

2.   De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke tijd voordat het definitieve besluit wordt genomen op 
de hoogte te brengen en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken en de mogelijke redenen voor de intrekking. 

3.   Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum in werking. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Artikel 27 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen 

1.   Het Europees Parlement of de Raad kunnen tegen een gedelegeerde handeling bezwaar 
maken binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving. 
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Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden 
verlengd. 

2.   Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het verstrijken van deze termijn 
bezwaar hebben aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vermelde 

datum. 

De gedelegeerde handeling kan vóór het verstrijken van de betrokken periode worden 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden, indien het 
Europees Parlement en de Raad beide de Commissie hebben doen weten geen bezwaar te 
zullen aantekenen. 

3.   Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet. 

Artikel 28 

Spoedprocedure 

1.   Gedelegeerde handelingen die overeenkomstig dit artikel worden vastgesteld, treden 
onmiddellijk in werking en zijn van toepassing zolang geen bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke 
redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure. 

2.   Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 27, lid 1, bedoelde 
procedure bezwaar aantekenen tegen een overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
gedelegeerde handeling. Indien dit gebeurt, is de gedelegeerde handeling niet langer van 
toepassing. De instelling die bezwaar aantekent tegen dergelijke gedelegeerde handeling, 
geeft aan om welke redenen zij dit doet. 

Artikel 29 

Uitvoeringsbepalingen 

Voor de uitwisseling van organen tussen lidstaten stelt de Commissie volgens de in artikel 30, 
lid 2, bedoelde procedure nadere voorschriften voor een uniforme uitvoering van deze richtlijn 
vast betreffende: 

a) procedures voor de overdracht van in de bijlage aangegeven informatie over de 
karakterisatie van organen en donoren overeenkomstig artikel 7, lid 6; 

b) procedures voor de overdracht van de informatie die noodzakelijk is om de traceerbaarheid 
van organen overeenkomstig artikel 10, lid 4, te waarborgen; 

c) procedures om te waarborgen dat ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen 
overeenkomstig artikel 11, lid 4, worden gemeld. 

Artikel 30 

Comité 

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité orgaantransplantatie, hierna „het comité” 
genoemd. 

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden. 
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Artikel 31 

Omzetting 

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden 
om uiterlijk op 27 augustus 2012 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie 
daarvan onverwijld in kennis. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële 
bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten. 

2.   Deze richtlijn belet niet dat lidstaten strengere voorschriften handhaven of treffen, op 
voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

3.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van nationaal recht mee die 
zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

HOOFDSTUK VII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 32 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 33 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 
Gedaan te Straatsburg, 7 juli 2010. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 

De voorzitter 

O. CHASTEL 

 

(1)  PB C 306 van 16.12.2009, blz. 64. 

(2)  PB C 192 van 15.8.2009, blz. 6. 

(3)  Standpunt van het Europees Parlement van 19 mei 2010 (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en besluit van de Raad van 29 juni 2010. 

(4)  PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48. 

(5)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 

(6)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 

(7)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22. 

 

BIJLAGE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc1-L_2010207NL.01001401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:C:2009:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc2-L_2010207NL.01001401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:C:2009:192:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc3-L_2010207NL.01001401-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc4-L_2010207NL.01001401-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:2004:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc5-L_2010207NL.01001401-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc6-L_2010207NL.01001401-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:1999:184:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0053&from=NL#ntc7-L_2010207NL.01001401-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:2005:255:TOC
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KARAKTERISATIE VAN ORGANEN EN DONOREN 

DEEL A 

Minimale gegevensverzameling 

Minimale gegevens - informatie voor de karakterisatie van organen en donoren die voor elke 
donatie moet worden verzameld overeenkomstig artikel 7, lid 1, tweede alinea, en 
onverminderd artikel 7, lid 2. 

Minimale gegevensverzameling 

De instelling waar de verkrijging plaatsvindt en andere algemene gegevens 

Type donor 

Bloedgroep 

Geslacht 

Doodsoorzaak 

Datum van overlijden 

Geboortedatum of geschatte leeftijd 

Gewicht 

Lengte 

Intraveneus drugsgebruik in het verleden of heden 

Kwaadaardige neoplasie in het verleden of heden 

Andere overdraagbare ziekte in het verleden of heden 

HIV; HCV; HBV-tests 

Basisinformatie voor de beoordeling van de werking van het gedoneerde orgaan 

DEEL B 

Aanvullende gegevensverzameling 

Aanvullende gegevens - informatie voor de karakterisatie van organen en donoren die als 
aanvulling op de in deel A gespecificeerde minimale gegevensverzameling moet worden 
verzameld op basis van het besluit van het medische team, waarbij rekening wordt gehouden 
met de beschikbaarheid van zulke informatie en met de bijzondere omstandigheden van het 
betroffen geval, overeenkomstig artikel 7, lid 1, tweede alinea. 

Aanvullende gegevensverzameling 

Algemene gegevens 

Contactgegevens van de verkrijgingsorganisatie/de instelling waar de verkrijging plaatsvindt, 
welke nodig zijn voor het coördineren, toewijzen en traceren van de organen van donoren tot 
ontvangers en omgekeerd. 

Gegevens over de donor 

Demografische en anthropometrische gegevens welke noodzakelijk zijn om een juiste 
matching tussen donor/orgaan en ontvanger te garanderen. 

Anamnese van de donor 
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Anamnese van de donor, met name de omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn 
op de geschiktheid van de organen voor transplantatie en die het risico van ziekteoverdracht 
zouden kunnen inhouden. 

Fysieke en klinische gegevens 

Van klinisch onderzoek afkomstige gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van 
het fysiologisch behoud van de potentiële donor alsook alle bevindingen waarbij 
omstandigheden aan het licht komen die bij het onderzoek van de anamnese van de donor 
niet ontdekt waren en die van invloed zouden kunnen zijn op de geschiktheid van de organen 
voor transplantatie en die het risico van ziekteoverdracht zouden kunnen inhouden. 

Laboratoriumparameters 

Gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de functionele karakterisatie van de organen 
en voor het opsporen van mogelijk overdraagbare ziekten en van mogelijke contra-indicaties 
voor orgaandonatie. 

Beeldtest 

Beeldonderzoek dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de anatomische staat van de 
organen voor transplantatie. 

Therapie 

Aan de donor toegediende behandelingen die van belang zijn voor de beoordeling van de 
functionele staat van de organen en de geschiktheid voor orgaandonatie, met name het 
gebruik van antibiotica, inotrope ondersteuning of transfusietherapie. 

 

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over artikel 290 
VWEU 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat de bepalingen van deze 
richtlijn geen afbreuk doen aan enig toekomstig standpunt van de instellingen betreffende de 
uitvoering van artikel 290 VWEU of van individuele wetgevingshandelingen die dergelijke 
bepalingen bevatten. 

 

Verklaring van de Commissie (urgentie) 

De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad volledig op de hoogte houden van de 
mogelijkheid dat in het kader van de urgentieprocedure een gedelegeerde handeling wordt 
aangenomen. Zodra de Commissiediensten voorzien dat in het kader van de 
urgentieprocedure een gedelegeerde handeling zou kunnen worden aangenomen, zullen zij 
de secretariaten-generaal van het Europees Parlement en de Raad informeel waarschuwen. 
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Bijlage 2. Tekst Wet op de orgaandonatie 
 
Inleiding 
De regels omtrent orgaandonatie zijn in 1996 vastgelegd in de Wet op de orgaandonatie 
(WOD). Het doel van de WOD is vooral om de rechtszekerheid te garanderen aan iedereen 
die bij donatie betrokken is, en daarnaast om het aantal donaties te vergroten door 
wilsbeschikkingen centraal te laten registreren. Verder zorgt de WOD voor een rechtmatige 
verdeling van het aanbod van donororganen en -weefsels en verbiedt de wet handel in 
organen. 
 
Op 1 juli 2013 is een wetswijziging in werking getreden die betrekking heeft op de 
zogenoemde ‘voorbereidende handelingen’. Het gaat om situaties waarbij de potentiële donor 
niet met toestemming in het Donorregister staat geregistreerd. In geval van een non-
heartbeating procedure is transplantatie van sommige organen alleen mogelijk als al voor het 
overlijden onderzoek wordt gedaan naar de geschiktheid van deze organen. Na overlijden is 
de tijd daarvoor te kort. Omdat geen sprake is van een eigen wilsbeschikking is toestemming 
van de naasten van de patiënt voor dit onderzoek vereist.. Echter, volgens de WOD mag die 
toestemming pas worden gevraagd nadat de patiënt is overleden. Om donatie mogelijk te 
houden worden deze onderzoeken in overleg met de familie vaak toch gedaan. De 
wetswijziging maakt een einde aan deze met de wet strijdige situatie. Bij potentiële donoren 
mogen voorbereiden handelingen worden verricht als is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
 

 Het Donorregister is geraadpleegd. Alleen als geen bezwaar wordt aangetroffen, 
mogen voorbereidende handelingen worden verricht; 

 Er moet vaststaan dat verdere behandeling medisch zinloos is en dat de patiënt 
binnen afzienbare tijd zal overlijden; 

 De voorbereidende handelingen zijn niet strijdig met de medische behandeling; 

 Naasten hebben geen bezwaar gemaakt tegen de handelingen. 

 Met de handelingen kan niet gewacht kan worden tot na het overlijden. 
 

De voorbereidingen kunnen bestaan uit: 
- onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van transplantatie; 
- het in werking stellen of in stand houden van de kunstmatige beademing; 
- het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop; en 
- andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor 

transplantatie. 
 
 
Wettekst 
 

Wet op de orgaandonatie 

Geldend van 01-08-2016  

Wet van 24 mei 1996, houdende regelen omtrent het ter beschikking stellen van 
organen (Wet op de orgaandonatie) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
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Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in verband met artikel 11 van de 
Grondwet, wenselijk is met het oog op de rechtszekerheid van de betrokkenen, ter 
bevordering van het aanbod en de rechtvaardige verdeling van geschikte organen en ter 
voorkoming van handel in organen bij wet regelen te stellen omtrent het ter beschikking 
stellen van organen ten behoeve van in het bijzonder de geneeskundige behandeling van 
anderen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
b. orgaan: bestanddeel van het menselijk lichaam, met uitzondering van bloed en 

geslachtscellen; 
c. donor: een persoon of stoffelijk overschot, door of ten aanzien van wie op grond van 

deze wet toestemming is verleend voor het bij hem of daaruit verwijderen van een 
orgaan; 

d. verwijderen: het verwijderen van een orgaan, anders dan ten behoeve van de donor 
zelf; 

e. implantatie: het in- of aanbrengen van een orgaan van een donor in of aan het lichaam 
van een ander met het oog op diens geneeskundige behandeling; 

f. ziekenhuis: een krachtens artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen als ziekenhuis 
of verpleeginrichting toegelaten instelling of een afdeling daarvan; 

g. orgaancentrum: een instelling als bedoeld in artikel 24. 

 
Artikel 2 

Toestemming voor het verwijderen van een orgaan, verleend met het oogmerk daarvoor een 
vergoeding te ontvangen die meer bedraagt dan de kosten, daaronder begrepen gederfde 
inkomsten, die een rechtstreeks gevolg zijn van het verwijderen van het orgaan, is nietig. 

Hoofdstuk 2. Ter beschikking stellen van organen bij leven 

Artikel 3 

1. Een meerderjarige die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, 
kan toestemming verlenen voor het bij zijn leven bij hem verwijderen van een door hem 
aangewezen orgaan ten behoeve van implantatie bij een bepaalde persoon. 

2. Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de donor op duidelijke wijze 
mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, wordt 
geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen 
en risico's voor diens gezondheid en overige leefomstandigheden. Tevens vergewist hij 
zich ervan dat de donor de toestemming vrijelijk en in het besef van de gevolgen heeft 
verleend en op de hoogte is van het bepaalde in deze wet omtrent de vergoeding van de 
kosten. 

3. Wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de verwijdering van het orgaan bij leven 
blijvende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor, geschiedt deze slechts 
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indien de persoon ten behoeve van wie de verwijdering plaats zal vinden, in levensgevaar 
verkeert en dit niet op andere wijze even goed kan worden afgewend. 

Artikel 4 

1. Verwijdering bij leven van een orgaan van een meerderjarige die niet in staat is tot een 
redelijke waardering van zijn belangen ter zake, geschiedt slechts indien het een 
regenererend orgaan betreft en de verwijdering geen blijvende gevolgen zal hebben voor 
de gezondheid van de donor en alleen ten behoeve van implantatie bij een bloedverwant 
tot en met de tweede graad die in levensgevaar verkeert en van wie het levensgevaar niet 
op andere wijze even goed kan worden afgewend en indien tevens de donor een 
zwaarwegend belang heeft bij het afwenden van het levensgevaar van bedoelde 
bloedverwant. 

2. De verwijdering, bedoeld in het eerste lid, geschiedt niet dan nadat toestemming is 
verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger dan wel bij ontbreken van deze van de 
echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel dan wel bij ontbreken van dezen 
van een ouder of meerderjarig kind van de donor, alsmede van de rechtbank. 

3. Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de in het tweede lid 
bedoelde wettelijke vertegenwoordiger dan wel echtgenoot, geregistreerde partner of 
andere levensgezel dan wel ouder of kind alsmede, indien mogelijk, de donor op duidelijke 
wijze mondeling en desgewenst schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele 
middelen, worden geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te 
verwachten gevolgen voor de donor. Tevens vergewist hij zich ervan dat voldaan is aan 
het eerste en tweede lid. 

Artikel 5 

1. Verwijdering bij leven van een orgaan van een minderjarige van twaalf jaar of ouder 
geschiedt slechts indien het een regenererend orgaan betreft en de verwijdering geen 
blijvende gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de donor en alleen ten behoeve 
van implantatie bij een bloedverwant tot en met de tweede graad die in levensgevaar 
verkeert en van wie het levensgevaar niet op andere wijze even goed kan worden 
afgewend. De verwijdering geschiedt niet dan nadat de minderjarige toestemming heeft 
gegeven en de toestemming van de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen of de voogd 
en van de kinderrechter is verkregen. 

2. Verwijdering bij leven van een orgaan van een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar 
nog niet heeft bereikt en van een minderjarige van twaalf jaar of ouder die niet in staat is 
tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, geschiedt slechts indien het een 
regenererend orgaan betreft en de verwijdering geen blijvende gevolgen zal hebben voor 
de gezondheid van de donor en alleen ten behoeve van implantatie bij een bloedverwant 
tot en met de tweede graad die in levensgevaar verkeert en van wie het levensgevaar niet 
op andere wijze even goed kan worden afgewend en indien tevens de donor een 
zwaarwegend belang heeft bij het afwenden van het levensgevaar van bedoelde 
bloedverwant. De verwijdering geschiedt niet dan nadat de toestemming van de ouders die 
de ouderlijke macht uitoefenen of de voogd en van de kinderrechter is verkregen. 

3. Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de ouders of de voogd 
alsmede, indien mogelijk, de donor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en 
desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, worden geïnformeerd over de aard 
en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen voor de donor. Tevens 
vergewist hij zich ervan dat voldaan is aan het eerste en tweede lid. 

Artikel 5a 
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1. De informatie, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, en 5, derde lid, omvat in 

ieder geval de informatie, bedoeld in de bijlage bij richtlijn 2004/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren 
van menselijke weefsels en cellen (PbEU L 102). 

2. Een wijziging van de in het eerste lid genoemde richtlijn gaat voor de toepassing van dit 
artikel gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering 
moet zijn gegeven. 

Artikel 6 

De toestemming, bedoeld in dit hoofdstuk, wordt vooraf verleend bij een verklaring die ten 
minste eigenhandig is gedagtekend en ondertekend. Zij kan vóór de verwijdering van het 
orgaan te allen tijde worden herroepen. 

 

Artikel 7 

Aan de donor en degenen van wie ingevolge dit hoofdstuk toestemming voor het verwijderen 
van een orgaan is vereist, mogen uitsluitend de kosten, bedoeld in artikel 2, worden vergoed. 

Artikel 8 

Het verwijderen van een orgaan bij leven is slechts toegestaan, indien daarvoor toestemming 
is verleend ingevolge artikel 3, 4 of 5. 

Hoofdstuk 3. Ter beschikking stellen van organen na overlijden 

§ 1. Toestemming en bezwaar 

Artikel 9 

1. Meerderjarigen en minderjarigen van twaalf jaar of ouder, die in staat zijn tot een redelijke 
waardering van hun belangen ter zake, kunnen toestemming verlenen tot het na hun 
overlijden verwijderen van hun organen of bepaalde door hen aan te wijzen organen, dan 
wel daartegen bezwaar maken. 

2. De toestemming wordt verleend en het bezwaar gemaakt door het invullen en laten 
registreren van een donorformulier als bedoeld in artikel 10. Indien een in het eerste lid 
bedoelde persoon de beslissing over het verwijderen van zijn organen wenst over te laten 
aan de in artikel 11 bedoelde nabestaanden of aan een door hem te bepalen persoon, kan 
hij dat ook op het donorformulier te kennen geven. 

3. Een wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen kan te allen tijde worden 
herroepen door het opnieuw invullen en laten registreren van een donorformulier. 

4. Een wilsbeschikking met een in dit artikel bedoelde strekking kan ook worden afgelegd bij 
een schriftelijke verklaring die ten minste eigenhandig is gedagtekend en ondertekend. 

5. Een in algemene bewoordingen gestelde herroeping van een uiterste wilsbeschikking 
houdt niet in een herroeping van een wilsbeschikking als bedoeld in het vierde lid. 

Artikel 10 
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1. Onze minister draagt ervoor zorg dat iedere ingezetene als bedoeld in de Wet 

basisregistratie personen, een donorformulier wordt toegezonden, wanneer hij of zij de 
leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. Donorformulieren worden voorts op verzoek door 
de zorg van Onze minister en door het college van burgemeester en wethouders kosteloos 
ter beschikking gesteld. 

2. Er is een donorregister waarin, met het oog op de kenbaarheid van de wilsbeschikking van 
de betrokkene ter zake aantekening wordt gehouden van door middel van het 
donorformulier verleende toestemming tot of gemaakt bezwaar tegen het na overlijden 
verwijderen van organen, dan wel de door middel van dat formulier te kennen gegeven 
wens de beslissing ter zake over te laten aan de in artikel 11 bedoelde nabestaanden of 
aan een door hem te bepalen persoon. Het register wordt gehouden door of vanwege 
Onze minister. 

3. Het register kan door of in opdracht van een arts dag en nacht worden geraadpleegd 

wanneer dat met het oog op de voorgenomen verwijdering van een orgaan noodzakelijk is. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de vorm, 
inhoud en toezending van het donorformulier en het bijhouden en de toegankelijkheid van 
het donorregister. Bij die algemene maatregel kan worden bepaald dat een donorformulier 
wordt toegezonden aan personen die na het bereiken van de leeftijd van negentien jaar 
nieuw als ingezetene zijn ingeschreven dan wel opnieuw als ingezetene zijn geregistreerd 
in de basisregistratie personen, of dat aan daarbij aan te wijzen categorieën van personen 
aan wie een donorformulier is toegezonden en van wie na een bij die maatregel te bepalen 
termijn nog geen wilsverklaring in het register is opgenomen, opnieuw een donorformulier 
wordt toegezonden. 

5. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur krachtens het vierde lid wordt 
niet gedaan dan nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd en sedert die overlegging vier weken zijn verstreken. 

Artikel 11 

1. Indien van een persoon als bedoeld in artikel 9 geen wilsverklaring omtrent het verwijderen 
van organen aanwezig is, kan daarvoor na het vaststellen van de dood toestemming 
worden verleend door de bij zijn overlijden met hem samenlevende echtgenoot, 
geregistreerde partner of andere levensgezel, dan wel bij afwezigheid of onbereikbaarheid 
van deze door de onmiddellijk bereikbare meerderjarige bloedverwanten tot en met de 
tweede graad dan wel bij afwezigheid of onbereikbaarheid van dezen door de onmiddellijk 
bereikbare meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad. Betreft het een 
minderjarige van twaalf jaar of ouder waarvan geen wilsverklaring bekend is, dan kan de 
toestemming worden verleend door de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen, of de 
voogd. 

2. Indien van een persoon die in de periode voorafgaand aan zijn overlijden niet in staat was 
tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake van orgaandonatie, terwijl deze 
gedurende een periode van zijn leven vanaf de leeftijd van twaalf jaar daartoe wel in staat 
is geweest, geen wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen aanwezig is, kan 
daarvoor na het vaststellen van de dood toestemming worden verleend door de in het 
eerste lid bedoelde personen. 

3. Ten aanzien van een minderjarige beneden de twaalf jaar kan de in het eerste lid bedoelde 
toestemming worden verleend door de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen, of de 
voogd. 

4. Bij verschil van mening tussen de bloedverwanten, de aanverwanten, onderscheidenlijk de 
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ouders, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de toestemming niet worden verleend. 

5. Indien gebruik is gemaakt van de in de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, bedoelde 
mogelijkheid, is dit artikel van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien 
de beslissing is overgelaten aan een bepaalde persoon, die persoon toestemming kan 
verlenen. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van laatstgenoemde persoon kan de 
toestemming worden verleend met overeenkomstige toepassing van het eerste en derde 
lid. 

6. Indien een persoon toestemming heeft verleend voor het na zijn overlijden verwijderen van 
organen, kan voor het verwijderen van een orgaan dat niet is opgenomen in de tekst van 
een op het tijdstip van toestemming geldend donorformulier en tegen verwijdering waarvan 
hij niet anderszins reeds zelf bezwaar heeft gemaakt, toestemming worden verleend met 
overeenkomstige toepassing van het eerste, derde en vierde lid. 

Artikel 12 

Overlijdt een persoon voor het bereiken van de zestienjarige leeftijd en heeft hij ingevolge 
artikel 9 toestemming gegeven voor het verwijderen van zijn organen, dan vindt geen 
verwijdering plaats indien daartegen bezwaar wordt gemaakt door een ouder die de ouderlijke 
macht uitoefent of de voogd. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van beide ouders of van de 
voogd kan de verwijdering plaatsvinden. 

Artikel 13 

Tenzij degene die toestemming verleent uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt toestemming als 
bedoeld in deze paragraaf verleend ten behoeve van implantatie, daaronder begrepen op 
implantatie gericht wetenschappelijk onderzoek, indien het orgaan na de verwijdering voor 
implantatie ongeschikt blijkt te zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald 
dat het verlenen van toestemming niet is toegestaan voor bij die maatregel aan te wijzen, uit 
een oogpunt van geneeskundige behandeling niet van belang zijnde, doeleinden. 

§ 2. Het vaststellen van de dood 

Artikel 14 

1. Voordat een orgaan wordt verwijderd, wordt de dood vastgesteld door een arts die niet bij 
de verwijdering of implantatie van het orgaan betrokken mag zijn. Indien het voornemen 
bestaat tot het verwijderen van een orgaan uit een beademd stoffelijk overschot, wordt de 
dood vastgesteld aan de hand van de volgens de laatste stand van de wetenschap 
geldende methoden en criteria voor het vaststellen van de hersendood door een ter zake 
kundige arts. De wijze waarop de hersendood is vastgesteld, wordt vastgelegd in een 
verklaring waarvan het model is opgenomen in het in artikel 15, eerste lid, bedoelde 
protocol. 

2. Onder hersendood wordt verstaan het volledig en onherstelbaar verlies van de functies 
van de hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg. Vaststelling van de 
hersendood vindt slechts plaats in geval van een dodelijk hersenletsel waarvan de oorzaak 
bekend is en dat niet behandelbaar is. Zij geschiedt eerst nadat aannemelijk is geworden 
dat andere oorzaken van bewusteloosheid en reactieloosheid niet aanwezig zijn. 

Artikel 15 

1. De Gezondheidsraad stelt met inachtneming van artikel 14, tweede lid, vast welke de 
volgens de laatste stand van de wetenschap geldende methoden en criteria voor het met 
zekerheid vaststellen van de hersendood zijn. Op basis daarvan stelt de Gezondheidsraad 
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een protocol op met betrekking tot de bij het vaststellen van de hersendood in 
ziekenhuizen te volgen procedures en uit te voeren onderzoeken in gevallen dat het 
voornemen bestaat tot verwijdering van een orgaan. Het protocol wordt vastgesteld bij 
algemene maatregel van bestuur. 

2. Het protocol bedoeld in het eerste lid, wordt aangeduid als: Hersendoodprotocol. 

3. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet 
eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van hetStaatsblad waarin hij is 
geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan beide kamers der 
Staten-Generaal. 

Artikel 16 

Bij verwijdering van een orgaan uit een stoffelijk overschot geschiedt de lijkschouwing als 
bedoeld in artikel 3 van de Wet op de lijkbezorging (Stb. 1991, 133) niet door een arts die bij 
de verwijdering of de implantatie van het orgaan betrokken is. 

Artikel 17 

Bij de aanwezigheid of het vermoeden van een niet-natuurlijke dood mag een orgaan niet 
worden verwijderd, voordat is gebleken dat de officier van justitie de in artikel 76, tweede lid, 
van de Wet op de lijkbezorging bedoelde toestemming verleent. 

§ 3. Melding en toewijzing van beschikbare organen 

Artikel 18 

1. De daartoe in het protocol, bedoeld in artikel 23, aangewezen functionaris doet van het 
vermoedelijk beschikbaar komen van organen voor implantatie onmiddellijk melding bij een 
orgaancentrum. 

2. Het orgaancentrum wijst aan wie voor implantatie van een bij het centrum aangemeld 
orgaan in aanmerking komt. Indien geen onmiddellijke aanwijzing kan plaatsvinden en het 
orgaancentrum zulks op medische gronden noodzakelijk acht, kan het bepalen dat een 
daarvoor naar zijn aard geschikt orgaan voor implantatie beschikbaar dient te blijven. 

3. Bij de aanwijzing wordt met geen andere factoren rekening gehouden dan met de bloed- 
en weefselovereenkomst van donor en ontvanger van het orgaan, de medische urgentie 
van de ontvanger en andere, met de toestand van het orgaan samenhangende, 
omstandigheden dan wel, indien deze factoren geen uitsluitsel geven, met de wachttijd van 
de ontvanger. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen daaromtrent nadere regels 
worden gesteld. 

 

Artikel 19 

[Vervallen per 01-07-2004] 

§ 4. Voorbereidende handelingen en het verwijderen van organen 

Artikel 20 

1. Wanneer een gerede kans bestaat dat een persoon binnen afzienbare tijd zal overlijden, 
maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de dood, gaat de daartoe in 
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het protocol, bedoeld in artikel 23, aangewezen functionaris na of een wilsverklaring als 
bedoeld in artikel 9 of artikel 10 aanwezig is, tenzij reeds vaststaat dat de betrokkene 
medisch gezien niet in aanmerking komt als donor. Indien een uit het register blijkende 
wilsverklaring niet overeenkomt met een andere aanwezige verklaring als bedoeld in 
artikel 9 geldt de laatst afgelegde verklaring. 

2. Indien een persoon niet door middel van een wilsverklaring als bedoeld in artikel 9 of 10 
toestemming heeft verleend tot of bezwaar heeft gemaakt tegen het na zijn overlijden 
verwijderen van organen, en redelijkerwijs vaststaat dat die persoon binnen afzienbare tijd 
zal overlijden, verstrekt de daartoe in het protocol, bedoeld in artikel 23, aangewezen 
functionaris de persoon of personen die op grond van artikel 11 bevoegd zijn tot het 
verlenen van toestemming voor het verwijderen van organen, voor zover zij aanwezig of 
bereikbaar zijn, passende informatie over de mogelijkheid van orgaandonatie. 

3. Indien geen wilsverklaring als bedoeld in artikel 9 of 10 aanwezig is of gebruik is gemaakt 

van de in de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, bedoelde mogelijkheid, vraagt de 
daartoe in het protocol, bedoeld in artikel 23, aangewezen functionaris na het vaststellen 
van de dood de persoon of personen die op grond van artikel 11 bevoegd zijn tot het 
verlenen van toestemming voor het verwijderen van organen om toestemming voor het 
verwijderen van organen, tenzij reeds is gebleken van bezwaar daartegen van deze 
persoon of personen. 

4. Indien de betrokkene zelf toestemming heeft gegeven voor het verwijderen van organen, 
stelt de daartoe in het protocol, bedoeld in artikel 23, aangewezen functionaris de daarvoor 
in aanmerking komende, onmiddellijk bereikbare naasten op de hoogte van de wijze 
waarop aan de toestemming gevolg wordt gegeven. 

5. De toepassing van dit artikel geschiedt met inachtneming van de regels gesteld in het in 
artikel 23 bedoelde protocol. Van de toepassing doet de daartoe in het protocol, bedoeld in 
artikel 23, aangewezen functionaris verslag door invulling van een bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld formulier. Bij die algemene maatregel 
kunnen tevens regels worden gesteld omtrent de verstrekking van gegevens betreffende 
de toepassing van dit artikel aan het orgaancentrum. 

6. Aan de in dit artikel bedoelde functionarissen wordt voor zover dat voor de uitvoering van 
de werkzaamheden betreffende de toepassing van dit artikel noodzakelijk is, inzage 
gegeven in het dossier van de patiënt. 

7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in dit artikel gestelde regels 

niet van toepassing zijn op bij die maatregel aan te wijzen categorieën van artsen. Daarbij 
kan worden bepaald dat de taken die in dit artikel zijn opgedragen aan een functionaris als 
bedoeld in het eerste lid, door een ander worden uitgevoerd. 

Artikel 21 

Het verwijderen van een orgaan na overlijden is slechts toegestaan, indien: 

a. met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 20 is vastgesteld dat daarvoor 
door of ten aanzien van de overledene toestemming is verleend overeenkomstig deze 
wet; 

b. voldaan is aan de artikelen 14, 16 en 17; 
c. het voor implantatie ter beschikking gestelde orgaan overeenkomstig artikel 18 is 

aangemeld bij een orgaancentrum. 

 
Artikel 22 
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1. Indien een persoon toestemming heeft verleend voor het na zijn overlijden verwijderen van 

een orgaan, mogen wanneer redelijkerwijs vaststaat dat betrokkene binnen afzienbare tijd 
zal overlijden in verband met de implantatie reeds voor het vaststellen van de dood 
voorbereidingen worden getroffen voor zover deze niet strijdig zijn met de geneeskundige 
behandeling van die persoon en uitstel tot na het vaststellen van de dood niet mogelijk is. 
Die voorbereidingen kunnen bestaan uit: 

– onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van de implantatie; 
– het in werking stellen of in stand houden van de kunstmatige beademing; 
– het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop, en 
– andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor implantatie. 

 
2. Indien van een persoon geen wilsverklaring als bedoeld in artikel 9 of 10 aanwezig is of 

gebruik is gemaakt van de in de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, bedoelde 
mogelijkheid, mogen reeds voor het vaststellen van de dood, de in het eerste lid 
genoemde voorbereidingen worden getroffen voor zover: 

a. het redelijkerwijs vaststaat dat betrokkene binnen afzienbare tijd zal overlijden; 
b. de voorbereidingen niet strijdig zijn met de geneeskundige behandeling van 

betrokkene; 
c. uitstel van de voorbereidingen tot na het vaststellen van de dood niet mogelijk is; en 
d. de procedure ter verstrekking van informatie, bedoeld in artikel 20, tweede lid, nog niet 

heeft geleid tot bezwaar van de persoon of personen die op grond van artikel 11 
bevoegd zijn tot het geven van toestemming voor het verwijderen van organen tegen 
het treffen van de voorbereidingen. 

 
3. Indien van een persoon geen wilsverklaring als bedoeld in artikel 9 of artikel 10 aanwezig 

is of gebruik is gemaakt van de in de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, bedoelde 
mogelijkheid en de betrokkene niet wordt beademd, kan vanaf vijf minuten na de 
onomkeerbare hartstilstand, zolang de procedure ter verkrijging van de voor het 
verwijderen van organen ingevolge deze wet noodzakelijke toestemmingen nog niet heeft 
geleid tot weigering daarvan, onderzoek worden verricht dat noodzakelijk is voor de 
voorbereiding van implantatie en kunnen maatregelen worden getroffen om organen 
geschikt te houden voor implantatie. 

4. Indien van een persoon geen wilsverklaring als bedoeld in artikel 9 of artikel 10 aanwezig 

is of gebruik is gemaakt van de in de tweede volzin van artikel 9, tweede lid, bedoelde 
mogelijkheid en de betrokkene wordt beademd, kunnen na het het vaststellen van de 
dood, zolang de procedure ter verkrijging van de voor het verwijderen van organen 
ingevolge deze wet noodzakelijke toestemmingen nog niet heeft geleid tot weigering 
daarvan, de volgende maatregelen worden getroffen: 

– onderzoek noodzakelijk voor de voorbereiding van implantatie; 
– het in stand houden van de kunstmatige beademing; 
– het kunstmatig in stand houden van de bloedsomloop, en 
– andere maatregelen noodzakelijk om organen geschikt te houden voor implantatie. 

 
§ 5. Het protocol 

Artikel 23 

1. Het bestuur van een ziekenhuis draagt zorg voor vaststelling van een protocol met 



Bijlagen 

 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.6 – junil 2017                            105 

  

betrekking tot ter beschikking stelling van organen ten behoeve van implantatie en ziet toe 
op de naleving daarvan. 

2. In het protocol worden de functionarissen aangewezen die binnen het ziekenhuis zijn 
belast met de uitvoering van de in de artikelen 18, eerste lid, en 20 genoemde taken en 
worden regels gesteld omtrent: 

a. de wijze waarop wordt nagegaan of een overledene in aanmerking komt als donor; 
b. de wijze waarop overeenkomstig artikel 20 het donorregister wordt geraadpleegd, de in 

het tweede lid van artikel 20 bedoelde personen worden geïnformeerd, de in het derde 
lid van artikel 20 bedoelde personen om toestemming worden gevraagd, dan wel de in 
het vierde lid van artikel 20 bedoelde personen op de hoogte worden gesteld; 

c. de procedure die wordt gevolgd bij de melding van een orgaan bij een orgaancentrum; 
d. de wijze waarop aan de personen bedoeld in artikel 20, derde en vierde lid, nazorg 

wordt verleend; 
e. de voorlichting in het ziekenhuis over de in het protocol gestelde regels. 

 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de 

inhoud van het in het eerste lid bedoelde protocol en kan worden bepaald dat dit artikel 
geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is op bepaalde categorieën ziekenhuizen. 

4. Indien in een ziekenhuis de mogelijkheid bestaat tot het vaststellen van de hersendood, 
bevat het protocol tevens de daarvoor geldende methoden en criteria en de daarbij te 
volgen procedures en onderzoeken zoals vastgesteld op grond van artikel 15, eerste lid. 

Hoofdstuk 4. Orgaancentrum 

Artikel 24 

1. Het bemiddelen bij het verkrijgen, bij het typeren en bij het vervoeren van organen van 
donoren, alsmede het toewijzen van die organen aan een daarvoor geschikte ontvanger 
mag slechts geschieden door een orgaancentrum, dat daartoe een vergunning van Onze 
minister behoeft. 

2. Op de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak door een orgaancentrum waaraan 
daartoe een vergunning is verleend, is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van 
toepassing, met uitzondering van artikel 22 van die wet, voor zover het besluiten betreft 
met betrekking tot het toewijzen van organen. 

Artikel 25 

1. Een vergunning kan uitsluitend worden verleend aan een rechtspersoon wiens 

werkzaamheid niet is gericht op het behalen van winst en die geen weefselinstelling als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal is. 

2. Een vergunning wordt geweigerd, indien niet wordt of naar redelijke verwachting niet zal 

worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens deze wet, een doelmatige voorziening in 
de behoefte aan organen niet is gebaat bij verlening van de vergunning, dan wel een 
doelmatige samenwerking met andere orgaancentra en met orgaanbanken als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal niet is 
verzekerd. 

Artikel 26 
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1. Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning kunnen 

voorschriften worden verbonden met betrekking tot: 

a. de deskundigheid van het personeel; 
b. de samenstelling van het bestuur; 
c. de inschrijving van mogelijke ontvangers van organen; 
d. de openbaarmaking van de normen voor inschrijving van mogelijke ontvangers en voor 

toewijzing van organen aan een ontvanger; 
e. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van donoren en ontvangers van 

organen; 
f. de uitrusting en bereikbaarheid van het orgaancentrum; 
g. de verslaglegging over de werkzaamheden. 

 
2. Een beperking of voorschrift kan worden gewijzigd of ingetrokken. Ook na het verlenen 

van de vergunning kunnen daaraan beperkingen worden gesteld of voorschriften worden 
verbonden. 

Artikel 27 

Een vergunning kan worden ingetrokken indien niet meer wordt voldaan aan het bepaalde bij 
of krachtens deze wet of de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal of de aan de 
vergunning verbonden voorschriften dan wel indien in strijd is gehandeld met een beperking 
waaronder de vergunning is verleend. 

Artikel 28 

[Vervallen per 01-07-2004] 

Artikel 29 

[Vervallen per 01-07-2004] 

Artikel 30 

[Vervallen per 01-07-2004] 

Artikel 31 

[Vervallen per 01-07-2004] 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

Artikel 31a 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

Artikel 32 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt 
gestraft degene die opzettelijk in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 8 en 21. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft: 
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a. degene die opzettelijk teweegbrengt of bevordert dat een ander aan een derde 
toestemming verleent voor het bij leven verwijderen van een orgaan waarvoor een 
vergoeding wordt betaald die meer bedraagt dan de kosten, bedoeld in artikel 2, dan 
wel dat een ander in strijd handelt met artikel 7; 

b. degene die openlijk hetzij voor het ontvangen van een orgaan een vergoeding aanbiedt 
die meer bedraagt dan de kosten, bedoeld in artikel 2, hetzij zich tegen een dergelijke 
vergoeding als donor aanbiedt hetzij diensten aanbiedt bestaande uit gedragingen, 
strafbaar gesteld in onderdeel a; 

c. degene die de behoefte aan, of de beschikbaarheid van organen onder de aandacht 
brengt met het oogmerk financiële of vergelijkbare voordelen aan te bieden of te 
behalen; 

d. degene die opzettelijk teweegbrengt of bevordert dat bestanddelen van een persoon of 
van een stoffelijk overschot, bij wie onderscheidenlijk waarbij de hersenen geheel of 
nagenoeg geheel ontbreken, worden gebruikt met het oogmerk om in of aan het 
lichaam van een ander ten behoeve van diens geneeskundige behandeling te worden 
in- of aangebracht. 

 
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vijfde categorie 

wordt gestraft degene die handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 22 en 24. 

4. De in het eerste tot en met derde lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 

Artikel 33 

1. [Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.] 

2. [Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.] 

Artikel 34 

[Vervallen per 01-01-2007] 

Artikel 35 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. 

2. Onze minister zendt binnen drie jaar en vervolgens na vijf jaar en na zeven jaar na de 

inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 

Artikel 36 

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de orgaandonatie. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 
 

 
 

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 mei 1996 
 Beatrix 
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De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E. Borst-Eilers 
 

De Minister van Justitie, 
W. Sorgdrager 

  
 Uitgegeven de elfde juli 1996 

  
 De Minister van Justitie, 

W. Sorgdrager 
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Bijlage 3. Tekst Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 
 
Inleiding 
De Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL) stelt eisen die de kwaliteit en 
veiligheid waarborgen van lichaamsmateriaal (cellen, weefsels en organen) dat bedoeld is 
voor gebruik bij geneeskundige behandelingen (‘toepassing op de mens’). De belangrijkste 
doelstelling van de wet is de bescherming van de ontvanger tegen kwalitatief slechte 
producten. 
De WVKL verplicht ziekenhuizen waar lichaamsmateriaal beschikbaar komt dat kan worden 
bewaard, dit materiaal aan te bieden aan een orgaanbank. Deze orgaanbanken moeten 
daarvoor erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle 
lichaamsmaterialen die bij geneeskundige behandelingen kunnen worden gebruikt, vallen 
onder de WVKL. Naast de verschillende postmortaal verkregen weefsels gaat het daarbij ook 
om heupkoppen, stamcellen en (donor)sperma.  
In 2012 is de WVKL aangepast aan de Europese Richtlijn voor orgaantransplantatie. Hierdoor 
krijgen organen een prominente plek in de WVKL. 
 
 

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 

Geldend van 01-08-2016  

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van 
lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet 
veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging hebben genomen dat het wenselijk is, eisen te stellen aan de 
behandeling van menselijk lichaamsmateriaal dat bestemd is voor gebruik bij een 
geneeskundige behandeling; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
b. lichaamsmateriaal: weefsel, cellen, bestanddelen van een embryo, foetaal weefsel in 

de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen 
van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, bestemd voor 
toepassing op de mens; 

c. weefsel: alle delen van het menselijk lichaam die uit cellen bestaan; 
d. cellen: afzonderlijke cellen van menselijke oorsprong of een verzameling cellen van 

menselijke oorsprong die niet door bindweefsel met elkaar verbonden zijn; 
e. verkrijgen: een proces waardoor lichaamsmateriaal of een gedoneerd orgaan 

beschikbaar komt; 
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f. bewerken: alle handelingen die worden verricht bij het prepareren, manipuleren, 
preserveren en verpakken van lichaamsmateriaal; 

g. preserveren: het gebruik van chemische stoffen, wijzigingen in de omgevingscondities 
of andere middelen tijdens de bewerking, bedoeld om biologische of fysieke 
achteruitgang van het lichaamsmateriaal te voorkomen of te vertragen of bedoeld om 
biologische of fysieke achteruitgang van organen van het tijdstip vanaf de verkrijging tot 
de transplantatie te voorkomen of te vertragen; 

h. bewaren: het onder gepaste gecontroleerde omstandigheden handhaven van 
lichaamsmateriaal tot de distributie ervan; 

i. distribueren: het transport en de aflevering van lichaamsmateriaal; 
j. toepassing op de mens: het gebruik van lichaamsmateriaal op of in een menselijke 

ontvanger, alsook toepassingen buiten het lichaam; 
k. weefselinstelling: een weefselbank, een ziekenhuisafdeling of een andere instantie 

waar werkzaamheden met betrekking tot het bewerken, preserveren, bewaren of 
distribueren van lichaamsmateriaal worden uitgevoerd; 

l. orgaanbank: een weefselinstelling die erkend is voor het in ontvangst nemen van 
lichaamsmateriaal na het verkrijgen daarvan; 

m. orgaancentrum: een instelling als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de 
orgaandonatie; 

n. EU-richtlijn weefsels en cellen: de door de Onze Minister aan te wijzen richtlijn; 
o. EU-richtlijn orgaantransplantatie: de door Onze Minister aan te wijzen richtlijn; 
p. orgaan: een gedifferentieerd, vitaal deel van het menselijk lichaam, dat is opgebouwd 

uit verschillende weefsels en zijn structuur, vaatstelsel en vermogen om met een 
aanzienlijke autonomie fysiologische functies te ontwikkelen, behoudt. Een deel van 
een orgaan wordt ook als orgaan beschouwd als het als functie heeft in het menselijk 
lichaam te worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als die van het gehele orgaan, 
met behoud van de vereisten inzake structuur en vaatstelsel; 

q. donor: elke menselijke bron, dood of levend, van lichaamsmateriaal of een persoon die 
bij leven of na overlijden één of meerdere organen doneert; 

r. ontvanger: een persoon bij wie een orgaan geïmplanteerd wordt; 
s. verkrijgingsorganisatie: een gezondheidszorginstelling, team of eenheid van een 

ziekenhuis of een persoon of een andere instantie die organen verkrijgt of de verkrijging 
daarvan coördineert en een toelating heeft op grond van artikel 5, eerste lid, van de 
Wet toelating zorginstellingen; 

t. transplantatie: een proces dat tot doel heeft bepaalde functies van het menselijke 
lichaam te herstellen door een orgaan over te brengen van een donor naar een 
ontvanger; 

u. transplantatiecentrum: een gezondheidszorginstelling, team of eenheid van een 
ziekenhuis of andere instantie die menselijke organen transplanteert en daartoe op 
grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen een vergunning heeft; 

v. verwijdering: de eindbestemming van een orgaan wanneer dat niet voor transplantatie 
wordt gebruikt. 

 
2. Een wijziging van de richtlijnen bedoeld in het eerste lid, onderdelen n en o gaat voor de 

toepassing van het bepaalde bij of krachtens de Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken 
wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. 

Artikel 2 

Deze wet is niet van toepassing op lichaamsmateriaal dat in een en dezelfde operatie wordt 
weggenomen en teruggeplaatst bij dezelfde persoon, bloed, afgenomen in het kader van de 
Wet inzake bloedvoorziening, en op lichaamsmateriaal voor zover daarop de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening of de Wet op de medische hulpmiddelen van toepassing is. 
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Artikel 3 

Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin 
van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo 
dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend 
bestemd waren voor een ander doel dan toepassing op de mens, alsnog voor die toepassing 
te gebruiken. 

Artikel 3a 

De verkrijging van organen vindt zonder winstoogmerk plaats. 

Hoofdstuk II. Behandeling van lichaamsmateriaal 

Artikel 4 

1. De instelling waar lichaamsmateriaal ter beschikking komt of de natuurlijke persoon die in 
de uitoefening van een geneeskundig beroep de beschikking krijgt over lichaamsmateriaal, 
biedt dat lichaamsmateriaal aan een orgaanbank aan. 

2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 

a. lichaamsmateriaal waarvoor overeenkomstig de Wet op de orgaandonatie een 
toewijzing heeft plaatsgevonden en dat naar zijn aard niet geschikt is om te worden 
aangeboden aan een orgaanbank; 

b. lichaamsmateriaal dat wordt weggenomen en teruggeplaatst bij dezelfde persoon in het 
kader van één geneeskundige behandeling; 

c. uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in 
kweek gebrachte cellen; 

d. geslachtscellen ten behoeve van in-vitrofertilisatie of inseminatie, behoudens in geval 
van kunstmatige donorbevruchting als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet 
donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

 
3. Bij de aanbieding wordt in voorkomende gevallen melding gemaakt van andere doeleinden 

waarvoor tevens toestemming tot het gebruiken van het lichaamsmateriaal is verleend, 
dan toepassing op de mens. 

Artikel 5 

Een orgaanbank bewaart lichaamsmateriaal waarvan op grond van artikel 18, tweede lid, van 
de Wet op de orgaandonatie is bepaald dat het voor implantatie beschikbaar moet blijven, ten 
minste totdat het orgaancentrum met toepassing van die wet heeft aangewezen wie voor 
implantatie van dat lichaamsmateriaal in aanmerking komt, of totdat het orgaancentrum heeft 
bepaald dat het niet langer beschikbaar moet blijven. 

Artikel 6 

[Vervallen per 01-06-2007] 

Artikel 7 

1. Het vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie op Nederlands grondgebied brengen 
van lichaamsmateriaal dat geen andere bewerking heeft ondergaan dan gericht op de 
bewaring ervan, is slechts toegestaan aan weefselinstellingen die daarvoor door Onze 
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Minister zijn aangewezen. 

2. Het in- of uitvoeren van lichaamsmateriaal of daaruit bereide producten uit 
onderscheidenlijk naar andere staten dan lidstaten van de Europese Unie is slechts 
toegestaan aan weefselinstellingen die daarvoor door Onze Minister zijn aangewezen. 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet met betrekking tot: 

a. bloed; 
b. lichaamsmateriaal dat geen andere bewerking heeft ondergaan dan gericht op de 

bewaring ervan waarvoor overeenkomstig de Wet op de orgaandonatie een toewijzing 
heeft plaatsgevonden. 

 
4. Een ieder die lichaamsmateriaal op Nederlands grondgebied brengt met het oog op 

implantatie in de zin van de Wet op de orgaandonatie, doet daarvan melding aan het 
orgaancentrum. 

 

Artikel 8 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden eisen gesteld waaraan 
orgaancentra en weefselinstellingen met het oog op de veiligheid en kwaliteit van 
lichaamsmateriaal moeten voldoen in verband met het verkrijgen, bewerken, preserveren, 
bewaren, distribueren of op Nederlands grondgebied brengen van lichaamsmateriaal of 
daaruit bereide producten. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de veiligheid en 

kwaliteit van lichaamsmateriaal voorts eisen worden gesteld waaraan in verband met het 
verkrijgen, testen en gebruiken door anderen dan weefselinstellingen moet worden 
voldaan. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent 

het aantekening houden en melden van bijwerkingen van lichaamsmateriaal dat is 
toegepast op de mens. 

4. De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van 
bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der 
Staten-Generaal is overgelegd. 

Hoofdstuk IIa. Eisen met betrekking tot de keten van orgaandonatie tot 
orgaantransplantatie 

Artikel 8a 

Het orgaancentrum stelt een protocol inzake kwaliteit en veiligheid op voor alle stadia van de 
keten van donatie tot transplantatie of verwijdering en verstrekt passende richtsnoeren aan 
verkrijgingsorganisaties, transplantatiecentra, personeel in de gezondheidszorg en andere 
betrokken partijen in de keten van donatie tot transplantatie of verwijdering. Het protocol 
inzake kwaliteit en veiligheid is in overeenstemming met de regels die de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie met betrekking tot dit protocol stelt. 

Artikel 8b 

Verkrijging van organen vindt plaats in een verkrijgingsorganisatie die voldoet aan de 
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voorschriften van de EU-richtlijn orgaantransplantatie. 

Artikel 8c 

1. Het orgaancentrum houdt een register bij van de werkzaamheden van 
verkrijgingsorganisaties en transplantatiecentra met geaggregeerde aantallen levende en 
overleden donoren en de soorten en aantallen verkregen en getransplanteerde of niet voor 
transplantatie gebruikte organen. 

2. Het orgaancentrum neemt de in het eerste lid bedoelde informatie op in haar jaarverslag 
en maakt deze openbaar. 

Artikel 8d 

Onze Minister stelt een geactualiseerd register op van verkrijgingsorganisaties en 
transplantatiecentra. 

Hoofdstuk III. Erkenning en vergunning 

Artikel 9 

1. Het is verboden zonder erkenning van Onze Minister lichaamsmateriaal in ontvangst te 
nemen na het verkrijgen, of het te bewerken, te preserveren, te bewaren of te distribueren. 

2. Een erkenning kan worden verleend voor een of meer van de in het eerste lid genoemde 
handelingen en voor een of meer soorten van lichaamsmateriaal. 

3. Een erkenning kan uitsluitend worden verleend aan een rechtspersoon die geen 
orgaancentrum is en, indien het een orgaanbank betreft, waarvan het doel blijkens de 
statuten niet is het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van 
haar organen noch ook aan anderen. Een erkenning voor het in ontvangst nemen van 
lichaamsmateriaal met het oog op implantatie in de zin van de Wet op de orgaandonatie 
wordt geweigerd indien een doelmatige voorziening in de behoefte aan lichaamsmateriaal 
niet is gebaat bij verlening van de erkenning dan wel een doelmatige samenwerking met 
andere orgaanbanken en met orgaancentra niet is verzekerd. 

4. Ter uitvoering van de op grond van de EU-richtlijn weefsels en cellen vastgestelde 
voorschriften inzake erkenning, aanwijzing, machtiging of vergunning van 
weefselinstellingen worden bij regeling van Onze Minister voorschriften vastgesteld 
waaraan een instelling moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. 

5. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot lichaamsmateriaal waarvoor overeenkomstig de 
Wet op de orgaandonatie een toewijzing heeft plaatsgevonden en dat naar zijn aard niet 
geschikt is om te worden aangeboden aan een orgaanbank. 

Artikel 10 

1. Een erkenning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een erkenning kunnen 
voorschriften worden verbonden. 

2. Tot de voorschriften behoren in ieder geval voorschriften inzake de preparatietechnieken 
voor weefsels en cellen ter uitvoering van de op grond van de EU-richtlijn weefsels en 
cellen vastgestelde voorschriften inzake de preparatietechnieken voor weefsels en cellen. 

3. Een beperking of voorschrift kan worden gewijzigd of ingetrokken. Ook na het verlenen 
van de erkenning kunnen daaraan beperkingen worden gesteld of voorschriften worden 
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verbonden. 

4. Een weefselinstelling mag haar werkzaamheden niet ingrijpend wijzigen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Onze Minister. 

Artikel 11 

Een erkenning kan worden ingetrokken indien niet meer wordt voldaan aan het bepaalde bij of 
krachtens deze wet of de aan de erkenning verbonden voorschriften dan wel indien in strijd is 
gehandeld met een beperking waaronder de erkenning is verleend. 

Artikel 12 

1. Het is verboden voor donoren vereiste tests van lichaamsmateriaal te verrichten zonder 

vergunning van Onze Minister. 

2. Onze Minister verleent slechts een vergunning aan een laboratorium dat aannemelijk heeft 
gemaakt dat het kan voldoen aan de op grond van de EU-richtlijn weefsels en cellen 
vastgestelde voorschriften inzake voor donoren vereiste laboratoriumtesten. 

3. De artikelen 10 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 13 

1. De kosten die samenhangen met de verlening van de erkenning, bedoeld in artikel 9, 
kunnen ten laste worden gebracht van de aanvrager van het document. 

2. Bij de houder van de erkenning, bedoeld in het eerste lid, kan jaarlijks een vergoeding in 
rekening worden gebracht. 

3. De bedragen ter vergoeding van de kosten en de hoogte van de jaarlijkse vergoeding 
worden bij ministeriële regeling vastgesteld. 

 

Artikel 14 

[Vervallen per 01-06-2007] 

Artikel 15 

[Vervallen per 01-06-2007] 

Artikel 16 

[Vervallen per 01-06-2007] 

Artikel 17 

[Vervallen per 01-06-2007] 

Artikel 18 

[Vervallen per 01-06-2007] 
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Hoofdstuk IV. Handhaving 

Artikel 19 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

Artikel 20 

Onverminderd de voorgaande bepalingen is het degene die lichaamsmateriaal ter aflevering 
voorhanden heeft, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de geschiktheid 
voor toepassing op de mens geheel of in ernstige mate ontbreekt, verboden dat 
lichaamsmateriaal af te leveren. 

Artikel 20a 

Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 900 000,– op te leggen ter 
zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3, 4, eerste of 
derde lid, 5, 7, eerste, tweede of vierde lid, of 20. 

Artikel 21 

1. Ongeoorloofde toegang tot gegevens of systemen waarmee de identificatie van donoren of 
ontvangers mogelijk wordt, is verboden. 

2. Behoudens het bepaalde in de artikelen 8 en 21 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, is elk gebruik van systemen of gegevens waarmee identificatie van 
donoren of ontvangers mogelijk wordt met als doel donoren of ontvangers te traceren voor 
andere doeleinden dan hun geneeskundige behandeling verboden. 

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 22 

1. Het orgaancentrum ziet toe op de orgaanuitwisseling met een ander land dan een lidstaat 
van de Europese Unie. Daartoe kan het orgaancentrum een overeenkomst sluiten met 
haar tegenhangers in derde landen. 

2. Orgaanuitwisseling met een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie kan slechts 
plaatsvinden indien het orgaan: 

a. van de donor tot de ontvanger en omgekeerd kan worden getraceerd; 
b. voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 

van de EU-richtlijn orgaantransplantatie. 

 
Artikel 23 

Een vergunning, verleend aan een orgaanbank op grond van artikel 28 van de Wet op de 
orgaandonatie, wordt gelijkgesteld met een erkenning op grond van deze wet. 

Artikel 24 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
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Artikel 25 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 
 

 
 

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 februari 2003 
 Beatrix 

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
A. J. de Geus 

  
 Uitgegeven de vierde maart 2003 

  
 De Minister van Justitie, 

J. P. H. Donner 
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Bijlage 4. Tekst Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 
 

Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 

Geldend van 13-12-2014  

Besluit van 17 januari 2007, houdende nieuwe eisen inzake de veiligheid en kwaliteit 
van lichaamsmateriaal (Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 augustus 
2006, kenmerk GMT/MVG 2698800; 

Gelet op richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, 
bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PbEU L 102), alsmede 
op artikel 8 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en artikel 18, derde lid, van 
de Wet op de orgaandonatie; 

De Raad van State gehoord (advies van 22 september 2006, nummer W13.06.0351/III); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
11 januari 2007, kenmerk GMT/MVG 2727986; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

Artikel 1.1 

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. wet: de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal; 
b. donatie: het doneren van lichaamsmateriaal of van organen voor transplantatie; 
c. quarantaine: de status van uitgenomen lichaamsmateriaal, dan wel van weefsel dat 

fysisch of op een andere doeltreffende wijze is geïsoleerd, in afwachting van een 
beslissing over de vrijgave of afkeuring ervan; 

d. ernstig ongewenst voorval: een ongewenst en voor zover het de donatie van een 

orgaan betreft onverwacht voorval in verband met het verkrijgen, testen, bewerken, 
bewaren en distribueren van lichaamsmateriaal of dat zich ergens in de keten van 
donatie tot transplantatie voordoet, en dat voor een patiënt besmetting met een 
overdraagbare ziekte, overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg kan hebben, dan wel zou kunnen leiden tot opname in een ziekenhuis of de 
duur van de ziekte verlengt, of voor zover het de transplantatie van organen betreft de 
duur van de ziekenhuisopname of van de ziekte verlengt; 

e. ernstige ongewenste bijwerking: een onbedoelde reactie, met inbegrip van een 

overdraagbare ziekte, bij de donor of de ontvanger in verband met het verkrijgen of 
toepassen op de mens van lichaamsmateriaal of die zich mogelijkerwijs ergens in de 
keten van donatie tot transplantatie bij de levende donor of de ontvanger voordoet en 
die dodelijk is, levensgevaar oplevert, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 
of tot gevolg kan hebben dan wel leidt tot opname in een ziekenhuis of de duur van 
ziekenhuisopname verlengt of tot ziekte leidt danwel de ziekte verlengt; 



Bijlagen 

 

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie                     versie 9.6 – junil 2017                            118 

  

f. karakterisatie van de donor: de verzameling van de relevante informatie over de 

kenmerken van de donor die nodig is om diens geschiktheid voor orgaandonatie te 
beoordelen, ten einde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico’s 
voor de ontvanger zo klein mogelijk te maken en om de toewijzing van organen te 
optimaliseren; 

g. karakterisatie van het orgaan: de verzameling van de relevante informatie over de 
kenmerken van het orgaan die nodig is om de geschiktheid van het orgaan te 
evalueren, teneinde een deugdelijke risicobeoordeling uit te voeren en de risico’s voor 
de ontvanger zo klein mogelijk te maken om de toewijzing van organen te 
optimaliseren; 

h. werkprocedures: schriftelijke instructies waarin de stappen van een bepaald proces 
worden beschreven, met inbegrip van de te gebruiken materialen en methoden en het 
verwachte eindresultaat. 

i. traceerbaarheid: de mogelijkheid om het orgaan in elk stadium van de keten van 
donatie tot transplantatie of verwijdering te lokaliseren en te indentificeren, daaronder 
begrepen de mogelijkheid om: 
– de donor en de verkrijgingsorganisatie te identificeren; 
– de ontvanger in het transplantatiecentrum te identificeren; 
– alle relevante niet-persoonlijke informatie met betrekking tot de producten en 

materialen die met het orgaan in aanraking komen, op te sporen en te 
indentificeren. 

 
2. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 worden onder lichaamsmateriaal tevens begrepen uit weefsel 

of cellen bereide producten waarin geen menselijke cellen meer voorkomen. 

Artikel 1.2 

1. Een wijziging van de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische 
voorschriften gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag 
waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. 

2. Het totstandkomen van de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 

technische voorschriften wordt door Onze Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. 

Hoofdstuk 2. Orgaancentrum 

Artikel 2.1 

1. De binnen het orgaancentrum te verrichten werkzaamheden en geldende 

verantwoordelijkheden zijn schriftelijk in functie-omschrijvingen vastgelegd. 

2. De medewerkers zijn, onder meer wat betreft opleidingsniveau, kennis en ervaring, 
geschikt voor de door hen uit te voeren werkzaamheden. 

Artikel 2.2 

1. Het orgaancentrum onderhoudt een kwaliteitssysteem. 

2. Het kwaliteitssysteem omvat een documentatie die in ieder geval een beschrijving inhoudt 
van de verschillende processen en een registratie van het verloop daarvan, waaronder 
begrepen een beschrijving van de wijze waarop vrijwaringsmaatregelen worden genomen. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de 
inrichting van het kwaliteitssysteem. 
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Artikel 2.3 

1. Het orgaancentrum kent bij elke donatie een unieke identificatiecode toe aan het 
betreffende lichaamsmateriaal. 

2. Het orgaancentrum richt zijn administratie zodanig in dat ten aanzien van 
lichaamsmateriaal dat door bemiddeling van het centrum is toegewezen, met behulp van 
de identificatiecode kunnen worden achterhaald: 

a. de voor het gebruik van het lichaamsmateriaal relevante persoonsgegevens van de 
donor; 

b. de instelling waar het materiaal ter beschikking is gekomen; 
c. de datum en het tijdstip van het ter beschikking komen van het materiaal; 
d. in voorkomend geval de bestemming waarvoor de donor overeenkomstig de Wet op de 

orgaandonatie toestemming heeft verleend; 
e. de kenmerken en eigenschappen van het materiaal en de doeleinden waarvoor het, 

indien van toepassing mede gelet op de verleende toestemming, geschikt is; 
f. de noodzakelijke aanwijzingen voor het bewaren en het gebruik; 
g. eventuele bijwerkingen bij het gebruik; 
h. de bij het vervoer gebruikte stoffen en materialen, de leverancier en het batchnummer 

ervan; 
i. de naam en het adres van de instelling waaraan het lichaamsmateriaal is afgeleverd; 
j. de persoonsgegevens van degene bij wiens geneeskundige behandeling het 

lichaamsmateriaal is gebruikt. 

 
3. Het orgaancentrum bewaart de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens tenminste 

30 jaar na de toewijzing. 

Artikel 2.4 

Het orgaancentrum kan slechts werkzaamheden aan derden uitbesteden door middel van een 
schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 2.5 

1. Het orgaancentrum wijst overeenkomstig de Wet op de orgaandonatie aangemeld 

lichaamsmateriaal niet toe dan nadat het zich ervan heeft vergewist dat de donor als 
zodanig medisch in aanmerking komt en is onderzocht met het oog op de factoren, 
genoemd in artikel 18, derde lid, van de Wet op de orgaandonatie, in het bijzonder dat 
bloed of lichaamsmateriaal van de donor is onderzocht op de aanwezigheid van 
overdraagbare-ziekteverwekkers en op andere van belang zijnde aspecten. 

2. Het orgaancentrum vergewist zich er voorts van dat de toestand van het betrokken 
materiaal in overeenstemming is met de volgens de laatste stand van de wetenschap 
geldende eisen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de nodige 
overeenkomst tussen de kenmerken van het materiaal en de voor de implantatie van 
belang zijnde kenmerken van de ontvanger, alsmede aan het voorkomen van ziekten. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld inzake de bij 
uitvoering van het eerste lid te hanteren criteria en uit te voeren laboratoriumtests. 

Hoofdstuk 3. Verkrijgen en testen 

§ 1. Verkrijgen en testen van lichaamsmateriaal 
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Artikel 3.1 

Deze paragraaf is niet van toepassing op organen. 

Artikel 3.2 

1. Het verkrijgen en het testen van lichaamsmateriaal wordt uitgevoerd door personen met 
een gedegen opleiding en ervaring. 

2. Het verkrijgen en het testen van lichaamsmateriaal voldoet aan de krachtens de EU-
richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften inzake het verkrijgen van 
lichaamsmateriaal, de voor donoren vereiste laboratoriumtesten en de procedures voor de 
verkrijging van lichaamsmateriaal en de ontvangst in de weefselinstelling. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het 
verkrijgen en testen van lichaamsmateriaal. 

Artikel 3.3 

1. De werkzaamheden in verband met het verkrijgen van lichaamsmateriaal worden zodanig 

uitgevoerd dat donoren worden beoordeeld en geselecteerd overeenkomstig de krachtens 
de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften inzake selectiecriteria 
voor donoren van lichaamsmateriaal en inzake voor donoren vereiste laboratorumtesten 
en dat het lichaamsmateriaal wordt verkregen, verpakt en vervoerd overeenkomstig de 
krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften inzake de 
verkrijging van lichaamsmateriaal en de ontvangst in de weefselinstelling. 

2. In geval van autologe donatie wordt de naleving van de geschiktheidseisen vastgesteld 
overeenkomstig de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische 
voorschriften inzake selectiecriteria voor donoren van lichaamsmateriaal. 

3. De resultaten van de donorbeoordeling en de uitgevoerde tests worden vastgelegd en 
eventuele afwijkende bevindingen worden meegedeeld overeenkomstig de bijlage bij de 
EU-richtlijn weefsels en cellen. 

§ 2. Verkrijgen van organen 

Artikel 3.4 

1. In een verkrijgingsorganisatie worden medische activiteiten waaronder de selectie en 
evaluatie van donoren verricht op advies en onder leiding van een arts. 

2. Levende donoren worden geselecteerd op grond van hun gezondheid en medische 
geschiktheid door een arts die daartoe opgeleid is. 

Artikel 3.5 

1. Het orgaancentrum houdt een lijst bij van levende donoren. 

2. De arts die verantwoordelijk is voor de medische begeleiding van de donor die bij leven 
een orgaan gedoneerd heeft, draagt zorg voor het volgen van deze donor nadat de donatie 
heeft plaatsgevonden. 

Hoofdstuk 4. Ontvangen en bewaren 

Artikel 4.1 
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1. De weefselinstelling zorgt ervoor dat alle donaties van lichaamsmateriaal overeenkomstig 

de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften inzake 
voor donoren vereiste laboratoriumtesten worden getest en dat bij de selectie en 
acceptatie van lichaamsmateriaal wordt voldaan aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels 
en cellen gestelde technische voorschriften inzake de verkrijging van lichaamsmateriaal en 
de ontvangst in een weefselinstelling. 

2. De weefselinstelling zorgt ervoor dat het lichaamsmateriaal en de daarbij behorende 
documentatie voldoen aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 
technische voorschriften inzake de verkrijging van lichaamsmateriaal en de ontvangst in 
een weefselinstelling. 

3. De weefselinstelling verifieert dat de verpakking van het ontvangen menselijk 
lichaamsmateriaal voldoet aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 
technische voorschriften inzake de verkrijging van lichaamsmateriaal en de ontvangst in 
een weefselinstelling en noteert dit. Ontvangen lichaamsmateriaal dat niet voldoet aan die 
voorschriften wordt niet gebruikt voor medische toepassing op de mens, behoudens indien 
dat lichaamsmateriaal dermate uniek is dat onverwijlde toepassing ervan levensreddend 
kan zijn. 

4. De acceptatie of afkeuring van het ontvangen lichaamsmateriaal wordt schriftelijk 
vastgelegd. 

5. De weefselinstelling zorgt ervoor dat lichaamsmateriaal altijd juist geïdentificeerd is. Elke 
levering of partij lichaamsmateriaal krijgt een identificatiecode, overeenkomstig artikel 4.2. 

6. Lichaamsmateriaal wordt in quarantaine gehouden totdat minstens aan de voorschriften 
inzake onderzoek en informatie van de donor is voldaan overeenkomstig hoofdstuk 3. 

7. De weefselinstelling ontvangt en bewaart alleen lichaamsmateriaal dat is getest door een 
laboratorium dat daartoe een vergunning heeft verkregen op grond van artikel 12 van de 
wet. 

Artikel 4.2 

1. De weefselinstelling kent aan elke donatie en aan elk daarmee verbonden product een 
unieke identificatiecode toe. 

2. Indien het lichaamsmateriaal door bemiddeling van het orgaancentrum aan de 
weefselinstelling is aangeboden, gaat de weefselinstelling uit van de door het 
orgaancentrum aan het materiaal toegekende identificatiecode. 

3. De weefselinstelling richt haar administratie zodanig in dat ten aanzien van 

lichaamsmateriaal dat aan haar is aangeboden, met behulp van de identificatiecode 
kunnen worden achterhaald: 

a. de voor het gebruik van het lichaamsmateriaal relevante persoonsgegevens van de 
persoon van wie het materiaal afkomstig is; 

b. de instelling waar het materiaal ter beschikking is gekomen; 
c. de datum en het tijdstip van het ter beschikking komen van het materiaal; 
d. de datum waarop de weefselinstelling het materiaal in ontvangst heeft genomen; 
e. in voorkomend geval de bestemming waarvoor degene van wie het materiaal afkomstig 

is, overeenkomstig enige wettelijke regeling toestemming heeft verleend of het ter 
beschikking heeft gesteld; 

f. de kenmerken en eigenschappen van het materiaal en de doeleinden waarvoor het, 
indien van toepassing mede gelet op de verleende toestemming of 
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terbeschikkingstelling, geschikt is; 
g. de eventuele bewerkingen die het materiaal heeft ondergaan; 
h. de bij het vervoeren, bewaren of bewerken gebruikte stoffen en materialen, de 

leverancier en het batchnummer ervan; 
i. de noodzakelijke aanwijzingen voor het bewaren en het gebruik; 
j. de termijn van houdbaarheid; 
k. eventuele bijwerkingen bij het gebruik; 
l. de naam en het adres van de instelling waaraan het lichaamsmateriaal is 

overgedragen. 

 
4. De weefselinstelling bewaart de in het eerste en derde lid bedoelde gegevens tenminste 

30 jaar na het laatste gebruik van het betrokken materiaal. 

Artikel 4.3 

1. Lichaamsmateriaal dat in een weefselinstelling aanwezig is, is te allen tijde 
identificeerbaar. 

2. Tijdens het bewaren is lichaamsmateriaal op de verpakking of op een daaraan 
onlosmakelijk verbonden etiket in ieder geval voorzien van de identificatiecode, bedoeld in 
de aanhef van artikel 4.2, eerste lid, alsmede van de in de EU-richtlijn weefsels en cellen 
bedoelde technische gegevens of een verwijzing naar die gegevens inzake de procedure 
voor de verkrijging van lichaamsmateriaal en de ontvangst daarvan in een weefselinstelling 
en de bewerking, bewaring en distributie van lichaamsmateriaal. 

Artikel 4.4 

1. De weefselinstelling wijst een persoon aan die in ieder geval: 

a. houder is van een diploma, certificaat of ander bewijsstuk van afsluiting van een 
universitaire opleiding op het gebied van geneeskunde of biologie, of van een opleiding 
die door Onze Minister als gelijkwaardig wordt erkend; 

b. twee jaar praktijkervaring heeft op de relevante gebieden. 

 
2. De in het eerste lid bedoelde persoon is er onverminderd artikel 19 van de wet 

verantwoordelijk voor dat: 

a. Onze Minister de voor artikel 9 van de wet benodigde informatie ontvangt, en 
b. de weefselinstelling overeenkomstig dit besluit handelt. 

 
3. De weefselinstelling deelt Onze Minister de naam van de in het eerste lid bedoelde 

verantwoordelijke persoon mee. Bij permanente of tijdelijke vervanging van de 
verantwoordelijke persoon deelt de weefselinstelling Onze Minister onmiddellijk de naam 
van de nieuwe verantwoordelijke persoon en de datum van zijn infunctietreding mee. 

Artikel 4.5 

1. Het personeel van de weefselinstelling dat rechtstreeks is betrokken bij de 
werkzaamheden waarvoor de weefselinstelling is erkend, is, onder meer wat betreft kennis 
en ervaring, geschikt voor de uit te voeren werkzaamheden en heeft een opleiding 
gekregen die voldoet aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 
technische voorschriften inzake opleiding. 
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2. De binnen de weefselinstelling te verrichten werkzaamheden en geldende 

verantwoordelijkheden zijn schriftelijk in functie-omschrijvingen vastgelegd. 

Artikel 4.6 

1. De weefselinstelling onderhoudt een kwaliteitssysteem dat in ieder geval de volgende 
documentatie omvat: 

– standaardpraktijkvoorschriften; 
– richtsnoeren; 
– handboeken en handleidingen; 
– rapportageformulieren; 
– donordossiers; 
– informatie over de eindbestemming van het lichaamsmateriaal. 

 
2. In afwijking van het eerste lid behoeft het kwaliteitssysteem geen donordossiers te 

omvatten, voorzover gebruik wordt gemaakt van donordossiers die door het 
orgaancentrum voor raadpleging beschikbaar worden gesteld bij het toepassing geven aan 
artikel 18, tweede lid, van de Wet op de orgaandonatie. 

3. De weefselinstelling houdt de documentatie beschikbaar voor de met het toezicht op de 

naleving van dit besluit belaste ambtenaren. 

4. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 
technische voorschriften inzake een kwaliteitssysteem gestelde normen en specificaties. 

Artikel 4.7 

1. De weefselinstelling zorgt ervoor dat alle procedures voor het bewaren van 
lichaamsmateriaal in de standaardpraktijkvoorschriften staan beschreven en dat de 
bewaarcondities voldoen aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde 
technische voorschriften inzake de bewerking, bewaring en distributie van 
lichaamsmateriaal. 

2. De weefselinstelling zorgt ervoor dat alle bewaarprocédés onder gecontroleerde 
omstandigheden plaatsvinden. 

3. De weefselinstelling stelt procedures vast voor het controleren van de verpakkings- en 

bewaarruimten en past die procedures toe, teneinde elke omstandigheid die de 
functionaliteit of integriteit van het lichaamsmateriaal nadelig kan beïnvloeden, te 
voorkomen. 

4. De weefselinstelling beschikt over overeenkomsten en procedures die verzekeren dat in 

geval van bedrijfsbeëindiging, ongeacht de reden daarvoor, het daar bewaarde 
lichaamsmateriaal wordt overgedragen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende 
toestemming, aan een of meer andere weefselinstellingen die daarvoor zijn erkend. 

Hoofdstuk 5. Bewerken 

Artikel 5.1 

1. De weefselinstelling neemt in haar standaardpraktijkvoorschriften alle bewerkingen op die 
van invloed zijn op de kwaliteit en de veiligheid en zorgt ervoor dat deze onder 
gecontroleerde omstandigheden worden verricht. De weefselinstelling zorgt ervoor dat de 
gebruikte apparatuur, de omgeving, de procesopzet, de validatie en de 
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controlevoorwaarden in overeenstemming zijn met de krachtens de EU-richtlijn weefsels 
en cellen gestelde technische voorschriften inzake de preparatietechnieken voor 
lichaamsmateriaal en de bewerking, bewaring en distributie van lichaamsmateriaal. 

2. Alle wijzigingen in de voor bewerking van het lichaamsmateriaal toegepaste procédés 
voldoen eveneens aan de in het eerste lid bedoelde criteria. 

3. De weefselinstelling neemt in haar standaardpraktijkvoorschriften speciale regels op voor 
het hanteren van lichaamsmateriaal dat moet worden afgevoerd, teneinde besmetting van 
ander lichaamsmateriaal, de bewerkingsomgeving en het personeel te voorkomen. 

Artikel 5.2 

1. Wanneer een handeling buiten de weefselinstelling moet plaatsvinden en die handeling 
van invloed is op de kwaliteit en de veiligheid van het lichaamsmateriaal, sluit de 
weefselinstelling een schriftelijke overeenkomst met een derde, met name in de volgende 
gevallen: 

a. wanneer de weefselinstelling de verantwoordelijkheid voor een deel van de bewerking 
van lichaamsmateriaal aan een derde overdraagt; 

b. wanneer een derde goederen en diensten levert die van invloed zijn op de waarborging 
van de kwaliteit en veiligheid van het lichaamsmateriaal, met inbegrip van de distributie 
ervan; 

c. wanneer een weefselinstelling diensten verleent aan een niet-erkende weefselinstelling; 
d. wanneer een weefselinstelling door derden bewerkt lichaamsmateriaal distribueert. 

 
2. De weefselinstelling evalueert en selecteert derden aan de hand van hun vermogen om 

aan de eisen, gesteld bij of krachtens dit besluit , te voldoen. 

3. De weefselinstelling houdt een volledige lijst bij van de in het eerste lid bedoelde 
overeenkomsten die zij met derden heeft gesloten. 

4. In de overeenkomst tussen een weefselinstelling en een derde worden de 
verantwoordelijkheden van de derde alsmede de te volgen procedures nauwkeurig 
gepreciseerd. 

5. De weefselinstelling verstrekt de ingevolge artikel 19 van de wet met het toezicht op de 

naleving van de wet belaste ambtenaar op verzoek een afschrift van de overeenkomsten 
met derden. 

Artikel 5.3 

1. De weefselinstelling houdt een register van haar werkzaamheden bij, met informatie over 

de soort en de hoeveelheid lichaamsmateriaal dat verkregen, getest, gepreserveerd, 
bewerkt, bewaard, gedistribueerd of anderszins gebruikt is, alsmede over de oorsprong en 
de bestemming van lichaamsmateriaal dat bestemd is voor toepassing op de mens. Dit 
register voldoet aan de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische 
voorschriften inzake de procedure voor de verkrijging van lichaamsmateriaal en ontvangst 
in de weefselinstelling. 

2. De weefselinstelling verschaft Onze Minister jaarlijks een verslag van de werkzaamheden, 
bedoeld in het eerste lid. 

Hoofdstuk 6. Distributie 
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Artikel 6.1 

1. Er vindt geen distributie van bewerkt lichaamsmateriaal plaats zolang niet aan alle 
voorschriften van dit besluit is voldaan. 

2. De weefselinstelling draagt lichaamsmateriaal niet over ten behoeve van toepassing op de 
mens na afloop van de periode gedurende welke volgens de laatste stand van de 
wetenschap de beoogde functie van het materiaal behouden blijft. 

Artikel 6.2 

1. De weefselinstelling behoudens indien dat lichaamsmateriaal dermate uniek is dat 
onverwijlde toepassing ervan levensreddend kan zijn die erkend is voor de distributie van 
lichaamsmateriaal, draagt zorg voor transport- en afleveringsomstandigheden die de 
veiligheid en de kwaliteit van het lichaamsmateriaal waarborgen. 

2. Bij het transport en de aflevering worden de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen 
gestelde technische voorschriften inzake de distributie van lichaamsmateriaal in acht 
genomen. 

3. De in het eerste lid bedoelde weefselinstelling neemt bij het overdragen van 
lichaamsmateriaal aan derden in voorkomend geval de bestemming in acht waarvoor 
overeenkomstig enige wettelijke regeling toestemming is verleend of het ter beschikking is 
gesteld. 

Artikel 6.3 

Ingeval van uitwisseling van een orgaan met een andere lidstaat van de Europese Unie 
overlegt het orgaancentrum aan deze lidstaat de voor de traceerbaarheid van organen 
benodigde informatie volgens de procedure opgenomen in krachtens de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake de uitwisseling van informatie 
die noodzakelijk is om de traceerbaarheid van organen te waarborgen. 

Artikel 6.4 

Ingeval van uitwisseling van een orgaan met een andere lidstaat van de Europese Unie 
draagt het orgaancentrum er zorg voor dat de in de bijlage bij de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie vermelde informatie over de karakterisatie van organen en donoren aan 
de andere lidstaat waarmee het orgaan wordt uitgewisseld, wordt doorgegeven volgens de 
procedure opgenomen in krachtens de EU-richtlijn orgaantransplantatie vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen inzake de overdracht van deze informatie. 

Hoofdstuk 6a. Vervoer 

Artikel 6.5 

Het vervoer van een orgaan vindt plaats in overeenstemming met de in de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie gestelde regels omtrent het vervoer van organen. 

Hoofdstuk 7. Gebruiken 

Artikel 7.1 

Het voorhanden houden van lichaamsmateriaal in afwachting van gebruik geschiedt op 
zodanige wijze dat de veiligheid en de kwaliteit van het materiaal behouden blijven. 
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Artikel 7.2 

De instelling kan lichaamsmateriaal dat aan haar is afgeleverd met het oog op het toepassen 
op de mens maar daarvoor niet wordt gebruikt, vernietigen onder kennisgeving aan de 
instantie die het aan haar heeft afgeleverd, dan wel aan die instantie teruggeven. 

Artikel 7.2a 

1. Een verkregen orgaan en de donor van wie het orgaan afkomstig is, worden vóór 
transplantatie gekarakteriseerd door middel van het verzamelen van de in bijlage bij de 
EU-richtlijn orgaantransplantatie vermelde informatie. 

2. De in deel A van de in het eerste lid bedoelde bijlage vermelde informatie omvat de 

gegevensverzameling die voor iedere donatie ten minste moet worden verzameld. De in 
deel B van de in het eerste lid bedoelde bijlage vermelde informatie betreft aanvullende 
gegevens die daarnaast moet worden verzameld voor zover dat op medische gronden 
noodzakelijk is, in aanmerking nemend de beschikbaarheid van zulke informatie en de 
bijzondere omstandigheden van het betrokken geval. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, kan een orgaan ook voor 
transplantatie in aanmerking komen als niet alle in deel A van de in het eerste lid bedoelde 
bijlage vermelde gegevens die ten minste moeten worden verzameld, beschikbaar zijn 
indien in een bijzonder geval een risico-batenanalyse uitwijst dat de verwachte baten voor 
de ontvanger opwegen tegen het risico van onvolledige gegevens. 

4. De testen die vereist zijn voor de in het eerste lid bedoelde karakterisatie vinden plaats in 
een labaratorium dat beschikt over de in artikel 12 van de wet bedoelde vergunning en dat 
zodanige werkprocedures toepast die waarborgen dat de informatie over de in het eerste 
lid bedoelde karakterisatie het transplantatiecentrum tijdig bereikt. 

Artikel 7.2b 

1. De arts die verantwoordelijk is voor de medische begeleiding van een donor die bij leven 

een orgaan doneert, spant zich in bij de levende donor alle noodzakelijke informatie in te 
winnen die van belang is om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van donatie. 

2. Bij donatie na overlijden spant de arts, die verantwoordelijk was voor de medische 
begeleiding van betrokkene voor overlijden, zich in om alle informatie die noodzakelijk is 
om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van transplantatie, in te winnen bij de 
nabestaanden van de overledene of bij andere personen. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde arts maakt de om informatie verzochte personen 
attent op het belang van snelle overdracht van de gevraagde informatie. 

Artikel 7.3 

1. De instelling waar lichaamsmateriaal is toegepast op de mens, legt de volgende gegevens 
vast: 

a. de identificatiecode, bedoeld in de aanhef van artikel 4.2, eerste lid; 
b. de soort van het materiaal; 
c. de herkomst van het materiaal; 
d. de persoonsgegevens van de persoon op wie het materiaal is toegepast; 
e. de datum en het tijdstip van de toepassing. 
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2. De instelling bewaart de in het eerste lid genoemde gegevens minstens 30 jaar. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop 
en de vorm waarin de gegevens worden vastgelegd. 

 

Artikel 7.4 

Een ieder die gebruik maakt van lichaamsmateriaal, geeft alle relevante informatie door aan 
het orgaancentrum of de weefselinstelling, waarvan het materiaal afkomstig is, teneinde de 
traceerbaarheid te vergemakkelijken en de kwaliteitsbewaking en de veiligheid te waarborgen. 

Artikel 7.5 

Een transplantatiecentrum voldoet aan de voorschriften van de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie. 

Hoofdstuk 8. Ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen 

Artikel 8.1 

1. Het orgaancentrum, de weefselinstelling en de arts die verantwoordelijk is voor de 
medische begeleiding van een patiënt die een orgaan ontvangen heeft, dragen zorg voor 
het systematisch melden, onderzoeken, registreren en doorgeven van relevante, 
noodzakelijke gegevens over ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen die van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit en de veiligheid van lichaamsmateriaal of van organen 
en die mogelijk toe te schrijven zijn aan het verkrijgen, testen, karakteriseren, bewerken, 
bewaren, preserveren, distribueren en vervoeren van lichaamsmateriaal of organen, en 
over ernstige ongewenste bijwerkingen die tijdens of na een klinische toepassing of na 
transplantatie worden vastgesteld en die met de kwaliteit en de veiligheid van 
lichaamsmateriaal of van organen of met de transplantatieactiviteiten verband kunnen 
houden. 

2. De in artikel 4.4, eerste lid, bedoelde persoon zorgt ervoor dat ernstige ongewenste 

voorvallen en bijwerkingen worden gemeld aan de ingevolge artikel 19 van de wet met het 
toezicht op de naleving van die wet belaste ambtenaar, alsook dat aan deze ambtenaar 
een analytisch verslag over de oorzaken en gevolgen ervan wordt overlegd. 

3. De weefselinstelling zorgt voor een nauwkeurige, snelle en controleerbare procedure aan 

de hand waarvan zij producten waarmee ernstige ongewenste voorvallen of bijwerkingen 
in verband kunnen worden gebracht, uit de distributie kan nemen. 

Artikel 8.2 

De arts die verantwoordelijk is voor de medische begeleiding van de donor die bij leven een 
orgaan heeft gedoneerd of van een patiënt die een orgaan ontvangen heeft en het 
orgaancentrum dragen zorg voor systematische identificatie, melding en beheer van: 

a. voorvallen die eventueel verband kunnen houden met de kwaliteit en veiligheid van het 
bij leven gedoneerde orgaan en derhalve met de veiligheid van de ontvanger; en 

b. ernstige bijwerkingen bij de donor die bij leven een orgaan gedoneerd heeft en die 
mogelijkerwijs het gevolg zijn van de donatie. 
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Artikel 8.3 

Ingeval van uitwisseling van een orgaan met een andere lidstaat van de Europese Unie 
draagt het orgaancentrum er zorg voor dat ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen 
worden gemeld volgens de procedure die is opgenomen in krachtens de EU-richtlijn 
orgaantransplantatie vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake de melding van ernstig 
ongewenste voorvallen en bijwerkingen. 

Hoofdstuk 9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid 

Artikel 9.1 

1. Het orgaancentrum en de weefselinstellingen zorgen ervoor dat de in het kader van dit 

besluit verzamelde gegevens die door derden kunnen worden geraadpleegd, met inbegrip 
van genetische informatie, geanonimiseerd zijn, zodat de donor en de ontvanger niet meer 
te identificeren zijn. Daartoe zorgen zij voor: 

a. gegevensbeveiligingsmaatregelen en garanties tegen ongeoorloofde toevoeging, 
schrapping of wijziging in donorbestanden of uitsluitingsregisters, alsmede tegen 
overdracht van informatie; 

b. procedures voor het oplossen van discrepanties tussen de gegevens; 
c. het voorkomen van ongeoorloofde bekendmaking van informatie, waarbij de donaties 

echter wel traceerbaar moeten blijven. 

 
2. De identiteit van de ontvanger van lichaamsmateriaal wordt niet aan de donor of diens 

familie bekendgemaakt, en andersom. 

Hoofdstuk 10. Normen 

Artikel 10.1 

Onze Minister kan normen aanwijzen, bij het voldoen waaraan de orgaancentra, de 
weefselinstellingen of de in de hoofdstukken 7 bedoelde instellingen worden vermoed te 
voldoen aan de in dit besluit gestelde eisen. 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen 

Artikel 11.1 

Het Eisenbesluit lichaamsmateriaal wordt ingetrokken. 

Artikel 11.2 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

Artikel 11.3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 
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’s-Gravenhage, 17 januari 2007 
 Beatrix 

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 
J. F. Hoogervorst 

  
 Uitgegeven de vijftiende februari 2007 

  
 De Minister van Justitie , 

E. M. H. Hirsch Ballin 
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Bijlage 5. Donatieformulier 
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Bijlage 6. Formulier vaststelling hersendood  
Het per 1 juni 2017 in werking getreden formulier (met daarin de wijziging van de tabel zoals besloten 
10 februari 2017, in verband met herstel van een omissie). Inhoudelijk berust het formulier op het 
rapport van de Gezondheidsraad ‘Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie’ 
(Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/13).  
 
Tabel Formulier vaststelling hersendood.  

 

Algemene gegevens patiënt 

Naam, voorletters:  

Geboortedatum:  

Geslacht:  

Adres:  

 

1. Diagnose 

Primair hersenletsel:    ………………………………………. 

Tijdstip ongeval/begin ziekte:   datum   tijd 

Tijdstip onderzoek:    datum   tijd 

 

2. Uitsluitingscriteria
 a
 

Is er sprake van:  

Hypothermie:      ja   nee 

Hypotensie:     ja   nee 

Intoxicatie, medicatie, anders dan 

   medicamenteuze neurodepressie:  ja   nee 

Blokkade neuromusculaire overgang:  ja   nee 

Metabole/biochemische stoornis:  ja   nee 

Reanimatie in de 12 uur voorafgaande  

   aan start van de hersendoodprocedure: ja   nee 

 

3. Medicamenteuze neurodepressie 

Is er sprake van medicamenteuze neurodepressie  

die de beoordeling onbetrouwbaar maakt: ja   nee 

 

4. Klinisch-neurologisch onderzoek 

Tijdstip:      datum   tijd 

Bewustzijn: 

(P)GCS-score:     E =   / M =  / V=  

 

Hersenstamfunctie: 

Pupilreactie op licht:    ja   nee  

Corneareflex:     ja   nee 

Oculocefale reflex:    ja   nee 

Oculovestibulaire reflex:   ja   nee 

Hoestreflex:     ja   nee 

Spontane ademhaling:    ja   nee 

 

Tijdsinterval tussen testen bij kinderen < 1 jaar:
a
 ………… uur 

Onderzoek verricht door:    Naam   handtekening 

((kinder)neuroloog/neurochirurg) 

 

 

 

Tabel Vervolg. 
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5. Aanvullend onderzoek; slechts één van de drie testen (EEG, TCD of CTA) dient ingevuld te zijn 

 

- EEG verricht:      ja   nee 

Tijdstip:       datum   tijd 

Iso-elektrisch (ook bij reacties op prikkels):  ja   nee 

Tijdsinterval tussen testen bij kinderen < 1 jaar:
a
  ………… uur 

Beoordeeld door:     naam   handtekening 

[(kinder)neuroloog/klinisch neurofysioloog] 

 

- Transcranieel Doppleronderzoek (TCD) verricht:
 a
 ja   nee 

Tijdstip:       datum   tijd 

Cerebrale circulatiestilstand aangetoond:  ja   nee 

Beoordeeld door:     naam   handtekening 

(klinisch neurofysioloog/neuroloog met  

ervaring op gebied van Doppler-vaatdiagnostiek) 

 

- Cerebrale CT-angiografie (CTA) verricht:
 a
  ja   nee 

Tijdstip:       datum   tijd 

Cerebrale circulatiestilstand aangetoond:  ja   nee 

Beoordeeld door:     naam   handtekening 

((neuro)radioloog met ervaring op gebied  

van vaatdiagnostiek) 

 

6. Apneutest
 a
 

Bezwaren tegen uitvoering:    ja   nee 

Tijdstip:       datum   tijd 

Zuurstofsaturatie (pulse-oximeter) bij aanvang test:  % 

Zuurstofsaturatie (pulse-oximeter) bij einde test:   % 

PaCO2- uitgangswaarde:    ……….. mm Hg, ofwel ………kPa 
PaCO2-eindwaarde:     ……….. mm Hg, ofwel ………kPa  
Reden voortijdig afbreken test  

   (indien van toepassing):     …………………………………… 

Apneu aangetoond:     ja   nee 

Apneu vastgesteld door:    naam   handtekening 

(anesthesioloog/intensivist/longarts of 

internist/neuroloog met expertise op dit gebied) 

 

7. Verklaring 

Ondergetekende:     naam ……………………………………………. 

(kinder)neuroloog, neurochirurg te:   plaats …………………………………………… 

verklaart dat van bovengenoemde 

patiënt de hersendood is vastgesteld op:  datum …………………...   tijdstip ……………. 

      handtekening ……………………………………………. 

 
a
 Toelichting: zie volgende pagina 
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Toelichting 
 

Hypothermie 

– een centrale lichaamstemperatuur ≤ 32°C  
 
Hypotensie 
– systolische bloeddruk ≤ 80 mm Hg (10,7 kPa) en bij kinderen niet lager dan twee standaarddeviaties 
onder de gemiddelde waarde voor de desbetreffende kinderleeftijd.  
 
Medicatie  
– medicijnen die daling van het bewustzijn mede kunnen verklaren  
 
Metabole/biochemische stoornis  

– die daling van het bewustzijn mede kan verklaren.  
 
Transcranieel Doppleronderzoek (TCD)  
– Tijdens het onderzoek dient de systolische bloeddruk minimaal 80 mm Hg (10,7 kPa) te zijn en bij 
kinderen niet lager dan twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde voor de desbetreffende 
kinderleeftijd.  
 
Cerebrale CT-angiografie (CTA)  

– Tijdens het onderzoek dient de systolische bloeddruk minimaal 80 mm Hg (10,7 kPa) te zijn en bij 
kinderen niet lager dan twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde voor de desbetreffende 
kinderleeftijd.  
 
Apneutest  
– 10 minuten beademen met 100% O2  
– Bloedgasanalyse: PaCO2 moet minimaal 40 mm Hg (5,3 kPa) zijn, danwel 45 mm Hg (6 kPa) bij 
personen met een chronische luchtwegaandoening  
– Beademing stoppen, 100% O2 met 6 liter/min door tube/canule blijven toedienen  
– Apneutest beëindigen bij het bereiken, gemeten via een tweede bloedgasanalyse, van een PaCO2 
van 50 mm Hg (6,65 kPa) danwel 60 mm Hg (8 kPa) bij personen met een chronische 
luchtwegaandoening  
– Tijdens het onderzoek dient de systolische bloeddruk minimaal 80 mm Hg (10,7 kPa) te zijn en bij 
kinderen niet lager dan twee standaarddeviaties onder de gemiddelde waarde voor de desbetreffende 
kinderleeftijd.  
- De apneutest mag worden uitgevoerd aan beademing met CPAP en druktriggering  
 
Diagnostiek bij kinderen  
Herhaling van het protocol na vereiste observatieperiode: 

• in de eerste levensweek:    48 uur 
• daarna tot de leeftijd van twee maanden:  24 uur 
• in de leeftijd van twee tot twaalf maanden:  12 uur   
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Bijlage 7.  HBV-screening en HBV-testinterpretatie bij orgaantransplantatie-donoren  

(H.L. Zaaijer en A.C.M. Kroes, namens de NWKV, versie: september 2005)  
 
Algemeen  
Dit betreft een voorstel om de uitslagen van hepatitis B onderzoek bij orgaantransplantatiedonoren te interpreteren, op een zodanige wijze dat die 
voor transplantatie-coördinatoren en transplantatiecentra goed bruikbaar zijn. Daar geldt onverminderd dat de lokale viroloog die de uitslagen 
uitdoet, verantwoordelijk is voor de toegevoegde interpretaties: dit voorstel is slechts een leidraad.  
 
Uitgangspunt is dat serum of plasma wordt getest op HBsAg, anti-HBcore en anti-HBs. Of anti-HBs altijd wordt bepaald of alleen dan wanneer 
HBsAg en anti-HBcore niet beide negatief zijn, is lokaal beleid.  
 
De lokale viroloog is tevens verantwoordelijk voor de wijze waarop een definitieve testuitslag wordt verkregen: wel of niet neutraliseren; wel of 
niet herhalen in andere test, nog toevoegen van aanvullende testen, etc. Dit hangt af van lokale ervaring en faciliteiten. Transplantatiecentra 
dragen zorg voor de uitvoering van HBV vaccinaties bij personen op wachtlijsten en stellen vast of die al of niet als immuun beschouwd kunnen 
worden. 
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Bijlage 8. Risicofactoren voor HIV, hepatitis B/C en HTLV bij weefseldonatie 
 
Er is een aantal belangrijke verschillen tussen weefseltransplantatie en orgaantransplantatie, 
zoals de ernst van de aandoening (levensbedreigend versus invaliderend), de 
beschikbaarheid van alternatieven, het interval tussen overlijden en uitname en de 
mogelijkheid tot opslag. Voor weefseldonatie is aanzienlijk meer tijd beschikbaar om het risico 
op ziektetransmissie door transplantatie te onderzoeken. Vanwege deze verschillen ligt de 
drempel van acceptabel risico voor weefseltransplantatie aanzienlijk hoger dan de drempel 
voor orgaantransplantatie.  
In Europese wetgeving is vastgelegd dat donoren met risicofactoren voor ernstige 
overdraagbare ziektes, zoals hiv, hepatitis B/C and HTLV, dienen te worden uitgesloten van 
weefseldonatie.1 Jaarlijks wordt aan de hand van epidemiologische gegevens en medische 
literatuur2 vastgesteld welke risicofactoren op dat moment voor Nederland van toepassing 
zijn.  
 
Op dit moment gelden in Nederland de volgende factoren als risicofactor voor ernstige 
overdraagbare infectie, en kunnen personen die tot een van de volgende groepen behoren 
geen weefsels doneren: 
 
N.B. De onderstaande risicofactoren gelden alleen voor weefseldonatie. Voor 
orgaandonatie dient elke potentiële donor aangemeld te worden, ongeacht eventuele 
risicofactoren voor hiv, hepatitis B/C of HTLV. 

 

 Personen die ooit drugs hebben geïnjecteerd zonder medische indicatie. 

 Personen die in de voorgaande vijf jaar intranasaal drugs hebben gebruikt zonder 
medische indicatie. 

 Personen die voor 1987 zijn behandeld met humane stollingspreparaten. 

 Mannen die in de afgelopen 12 maanden seksueel contact hebben gehad met een man. 

 Personen die in de afgelopen vijf jaar seksueel contact hebben gehad in ruil voor geld of 
drugs. 

 Personen die afkomstig zijn uit gebieden waar de verspreiding van hiv via heteroseksuele 
contacten veel voorkomt en die korter dan een jaar in Nederland verblijven; dit zijn onder 
andere landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuidoost-Azië en het Caraïbisch 
gebied. 

 Personen die in de afgelopen zes maanden een soa hebben gehad. 

 Personen die in de afgelopen zes maanden seksueel contact hebben gehad met een van 
de bovenstaande groepen of met iemand die drager is van of verdacht wordt van 
dragerschap van hiv, hepatitis B of C, of HTLV. 

 Personen die in de afgelopen zes maanden zijn blootgesteld aan mogelijk besmet bloed 
(bijvoorbeeld door een prik- of spataccident). 

 Kinderen jonger dan 18 maanden van wie de moeder besmet is met of risico heeft 
gelopen op besmetting met hiv, hepatitis B/C of HTLV, en die in de laatste twaalf maanden 
borstvoeding hebben ontvangen. 

 Personen die in de afgelopen zes maanden een tatoeage of piercing hebben laten 
plaatsen, waarbij (mogelijk) gebruik is gemaakt van gedeelde naalden (overleg met 
orgaancentrum). 

 Personen die geelzucht hebben van onbekende maar mogelijke infectieuze oorsprong. 

 Personen die in de afgelopen zes maanden in nauw huishoudelijk contact hebben geleefd 
met of seksuele partner zijn geweest van iemand die besmet is met infectieuze hepatitis. 

 Personen die intermitterende hemodialyse ondergaan. 

                                                 

 
1
 Commission Directive 2006/17/EC: technical requirements for the donation, procurement and testing of human 

tissues and cells. Official Journal of the European Union. 8 February 2006. 
2
 http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten 
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Bijlage 9. Onderwerpen donorgesprekken weefseldonatie 

 

Om de veiligheid en kwaliteit van het te doneren weefsel te kunnen beoordelen, moet 
medische en sociale informatie over de donor worden verstrekt. Tijdens het raadplegen van 
het Donorregister bij de NTS en tijdens het donorscreeningsgesprek zullen in ieder geval de 
hieronder vermelde onderwerpen ter sprake komen.  

 
Algemene medische en sociale achtergrondinformatie donor 

 

Rond overlijden 

tijdstip opname  

tijdstip overlijden circulatiestop of hersendood 

tijdstip plaatsing koeling bij voorkeur binnen 3 uur; indien later: in overleg 
met de explantatieorganisatie 

opname-indicatie  

doodsoorzaak of vermoedelijke doodsoorzaak, wel/geen 
obductie 

natuurlijke dood zo niet: is er toestemming van de officier van 
justitie voor donatie? 

beloop van opname tot overlijden  

  
Medische informatie 

lengte en gewicht  

actieve systemische infectie zoals sepsis, endocarditis, meningitis 

antibiotica indicatie en effect behandeling 

neurodegeneratieve aandoeningen  zoals onbegrepen dementie 

hematologische maligniteiten en 
premaligne hematologische 
aandoeningen 

bijvoorbeeld leukemie, non-hodgkinlymfoom,  
M. Kahler, polycythemia vera en aplastische 
anemie 

maligniteiten in heden of verleden  

bot- of bindweefselziekten zoals de ziekte van Marfan 

gebruik van medicatie die 
beenmergdepressie kan geven  

in de laatste 3 maanden, zoals cytostatica en 
immunosuppressiva, en of er daardoor 
daadwerkelijk beenmergdepressie is opgetreden 

gebruik van corticosteroïden  chronisch en/of in de vorm van stootkuren 

overige medicatie  

infusies en transfusies in de laatste 48 uur voor overlijden 

  

Medische voorgeschiedenis  

  

Sociale anamnese  

risicofactoren voor overdraagbare 
virusinfecties 

bijvoorbeeld hiv, hepatitis B of C en HTLV  
(zie risicofactoren bijlage 8) 

intoxicaties bijvoorbeeld alcohol en drugs 

risico reizigersziekten en bijzondere 
besmettelijke ziektes 

inschatting infectierisico’s als gevolg van reizen, 
bijvoorbeeld malaria of westnijlvirus 

verblijf van meer dan zes maanden 
in Verenigd Koninkrijk 

tussen 1980 en 1996 
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Weefselspecifieke informatie, afhankelijk van te doneren weefsels 
 

Oogweefsel  

oogziekten  bijvoorbeeld infecties en vormafwijkingen van de cornea, 
zoals keratitis of keratoconus 

oogoperaties  zoals refractieve cornea chirurgie, waaronder 
laserbehandelingen 

  

Huid  

postuur bijvoorbeeld slank of gezet, ribben zichtbaar, overgewicht 

huidaandoeningen of -
beschadigingen  

bijvoorbeeld infecties, psoriasis, eczeem, uitgebreide 
littekens, tatoeages 

bijzonderheden huid zoals basaalcelcarcinomen, overmatige moedervlekken 
en/of ouderdomswratten, ernstige overvulling, 
prednisonhuid, decubitus 

  
Hartkleppen  

openhartchirurgie bijvoorbeeld CABG, klepoperaties (gebruikte 
transplantaten?) 

infectie van het hart of 
cardiomyopathie 

Zoals myocarditis of endocarditis, en de oorzaak van de 
cardiomyopathie 

klepafwijkingen congenitale of verworven  

  

Bloedvaten  

operaties operaties aan de vaten 

aneurysmata aneurysmata van de vaten 

  

Bot, kraakbeen en 
peesweefsel 

 

actieve infecties ook lokaal, of verdenking daarop 

beademing sinds wanneer 

lijnen en botnaalden locaties intraveneuze en intra-arteriële lijnen en 
botnaalden 

infecties ten gevolge van 
beademing, lijnen of 
botnaalden 

 

trauma fracturen, (schaaf)wonden 

auto-immuunziekten  

 
 


	Voorwoord
	Algemeen stroomdiagram donatie
	Typen donoren voor donatie van organen en weefsels
	1. Orgaandonatie
	1.1 Algemeen
	1.2 Orgaandonatie bij heartbeating donoren
	1.2.1 Criteria voor heartbeating donatie

	1.2.2 Handelingen bij heartbeating donatie
	1.2.3 Voorbereidende handelingen bij heartbeating donatie
	1.3 Orgaandonatie bij non-heartbeating donoren
	1.3.1 Criteria voor non-heartbeating orgaandonatie

	1.3.2 Handelingen bij non-heartbeating multi-orgaandonatie
	1.3.3 Voorbereidende handelingen bij non-heartbeating multi-orgaandonatie
	1.3.3 Non-heartbeating orgaandonatie categorie III
	1.3.4 Organisatie rondom een non-heartbeating orgaandonorprocedure bij categorie III

	1.3.5 Non-heartbeating nierdonatie categorie II
	1.3.6  Toelichting bij non-heartbeating nierdonatie categorie II
	1.3.7  In-situ-perfusie met de DBTL-katheter via de arteria femoralis


	2. Weefseldonatie
	2.1 Criteria voor weefseldonatie
	2.2 Handelingen bij weefseldonatie
	2.3 Praktische aspecten weefseldonatieprocedure

	3. Raadplegen Donorregister
	3.1 Het Donorregister
	3.2  Raadplegen Donorregister via internet

	4. Beslissen over donatie
	4.1 Volledig beslissysteem
	4.2  Wilsonbekwaamheid
	4.3  Orgaandonatie en euthanasie
	4.4  Toestemming bij niet-Nederlanders
	4.5  Voorbereidende en preserverende handelingen
	4.6  Niet-natuurlijk overlijden

	5. In gesprek met familie over donatie
	5.1 Orgaandonatie
	Donatiegesprek
	Vastleggen van de uitslag van het donatiegesprek
	Bij toestemming
	Transplantatiecoördinator in gesprek met familie
	Rapportage van gesprek en besluitvorming

	5.2 Weefseldonatie
	Rapportage van gesprek en besluitvorming


	6. Hersendood
	6.1 Inleiding
	6.2  Hersendoodprotocol

	7. Donorbehandeling
	7.1  Algemeen
	7.2  Cardiovasculaire monitoring, vochttoediening en hemodynamische ondersteuning
	7.3  Aritmieën
	7.4  Hypertensie
	7.5  Mechanische ventilatie en pulmonale zorg
	7.6  Hormonale behandeling
	7.7  Preventie en behandeling van bacteriële infecties
	7.8  Glucosecontrole, warmteregulatie en elektrolyten
	7.9  Transfusiegrenzen
	7.10  Conclusie

	8. Donorevaluatie
	9. Donoroperatie bij orgaandonatie
	9.1  Coördinatie
	9.2  Anesthesiologische aspecten bij heartbeating multi-orgaandonatie
	9.3  Anesthesiologische aspecten bij non-heartbeating longdonoren

	10. Het uitnemen en toepassen van weefsels
	10.1 Uitname
	10.2 Toepassingen weefsels

	11. Nabestaandenzorg na een orgaan- of weefseldonatieprocedure
	Bijlage 1.  EU Richtlijn 2010/45/EU
	Bijlage 2. Tekst Wet op de orgaandonatie
	Bijlage 3. Tekst Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
	Bijlage 4. Tekst Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006
	Bijlage 5. Donatieformulier
	Bijlage 6. Formulier vaststelling hersendood
	Bijlage 7. HBV-screening en HBV-testinterpretatie bij orgaantransplantatie-donoren
	Bijlage 8. Risicofactoren voor HIV, hepatitis B/C en HTLV bij weefseldonatie
	Bijlage 9. Onderwerpen donorgesprekken weefseldonatie

