Geachte heer/ mevrouw,
U denkt erover om een nier te doneren aan één van onze patiënten. Dat is een heel mooi gebaar en
wij zullen onze best doen om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Helaas is niet iedereen geschikt
om een nier te doneren en het geven van een nier moet ook voor de gever zo veilig mogelijk zijn.
Daarnaast is het mogelijk dat u voor een bepaalde ontvanger in verband met onvoldoende passende
weefseleigenschappen niet geschikt bent. Ook als u goedgekeurd wordt om te doneren wil dit niet
zeggen dat u een geschikte donor bent voor de beoogde ontvanger.
Het is belangrijk dat u de informatiematerialen over nierdonatie bij leven goed bestudeert voordat u
met dit traject verder gaat. Wij adviseren de volgende informatiebronnen:
 De site donatiebijleven.nl van de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
www.donatiebijleven.nl
 De brochure van de Nierstichting nierdonatie bij leven http://folders.nierstichting.nl/
 De website van Nierstichting, Nierpatiëntenvereniging (NVN) en Stichting Anonieme Donoren
(Sand) www.nierdonatiebijleven.nl
Wij willen u vragen of u zelf wat gegevens over uw gezondheid kunt aanleveren. Onder aan deze
brief staat een aantal punten, waarover wij graag meer willen weten. Als u deze gegevens opstuurt
dan kunnen wij op basis hiervan alvast een voorselectie maken of u op medische gronden mogelijk
een geschikte kandidaat bent voor nierdonatie. Deze gegevens geven nog geen uitsluitsel of u aan de
betreffende patiënt kunt doneren. Dat onderzoeken we pas in een later stadium. Het is ook mogelijk
dat er zich meerdere kandidaten aanmelden. Wij maken dan een selectie wie de meest geschikte
kandidaat is voor aanvullende voorlichting en screening. Mogelijk hebben wij in een vroege fase
bloed van u nodig om vast te stellen of donatie aan de beoogde ontvanger mogelijk is. In dat geval
nemen wij contact met u op.
Uiteraard gaan wij betrouwbaar om met uw medische gegevens. Wel is het belangrijk dat u aan de
ontvanger meldt dat u uw gegevens naar het transplantatiecentrum heeft gestuurd. Daarnaast willen
wij graag aan de beoogde ontvanger doorgeven of u wel of niet geschikt bent; daarvoor vragen wij u
om toestemming aan het einde van dit document.
We laten het u weten of uit de aangeleverde medische gegevens blijkt dat u geschikt bent om donor
te zijn. U kunt daarna een afspraak maken op onze donorpoli. Na een voorlichtingsgesprek kunt u
besluiten of u de uitgebreide screening wilt starten. Het kan dan nog steeds gebeuren dat u na de
voorlichting of uitgebreide screening toch niet geschikt blijkt. In dat geval zullen we -indien mogelijkeen andere kandidaat benaderen uit de voorselectie.
In het geval dat donatie aan de beoogde ontvanger niet mogelijk blijkt, maar u wel bereid bent om
anoniem een nier af te staan aan een voor u onbekende persoon, vragen wij u dit tijdig aan te geven.
Met uw anonieme nierdonatie kunnen we in een cross-overprogramma of dominotransplantatie
meerdere transplantaties tegelijk doen. Hoe dit werkt kunt u lezen in de brochure van de
Nierstichting en NVN en op www.donatiebijleven.nl.
Voor de gevraagde medische gegevens kunt u naar uw huisarts. Mogelijk is hiervoor bloedonderzoek
noodzakelijk. Houdt u er rekening mee dat kosten voor dit onderzoek onder uw eigen risico kunnen
vallen.

Gezondheidsvoorwaarden voor donatie:

Er zijn geen leeftijdsgrenzen
In o.a. de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor nierdonatie:
- suikerziekte
- een nierziekte
- niet goed behandelde of moeilijk behandelbare hoge bloeddruk
- ernstige hart- en/of vaatziekte
- een kwaadaardige aandoening (hierbij is een wachttijd na succesvolle behandeling van toepassing)
- een besmettelijke ziekte (bv chronische hepatitis of HIV)
- ernstig overgewicht
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinator donatie bij leven van het
desbetreffende transplantatiecentrum

Aanmelding voor screening voor nierdonatie bij leven:
Persoonsgegevens:
Naam:
Voornaam:
M/V
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Medische gegevens:
Huisarts:
Bloeddruk:
Lengte:
Gewicht:
Medicatiegebruik :
Relevante medische voorgeschiedenis:

Bloedgroep:
Bloedonderzoek: glucose:
mmol/l
serumkreatinine:
Urineonderzoek: albumine/kreatinine ratio:
mg/mmol

umol/l

Naam en geboortedatum van de beoogde ontvanger:

Voor het geval dat donatie voor de beoogde ontvanger niet mogelijk is overweeg ik om een nier
anoniem te doneren: ja/nee (omcirkelen wat van toepassing is)

Handtekening voor toestemming om aan ontvanger door te geven of u wel of niet geschikt bent:

Datum:

Handtekening:

Adresgegevens transplantatiecentrum:

