Uitnodiging Jaarsymposium MEC-NTV
Donderdag 14 april 2022

Op donderdag 14 april a.s. houdt de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse
Transplantatie Vereniging gelukkig weer fysiek zijn gebruikelijke jaarsymposium.
Dit jaarsymposium vindt plaats in vergadercentrum De Witte Vosch in het centrum van
Utrecht (Oude Gracht 46). Net als voorgaande keren is de opzet van de dag: een inleiding op
het thema door deskundige sprekers in de ochtend, gevolgd door interactieve ronde-tafel
discussie in de middag. Het centrale thema voor dit jaar is:

Een reis in de toekomst van donatie en transplantatie
In de ruim 50 jaar van de transplantatiegeneeskunde in Nederland zijn heel veel
ontwikkelingen geweest. Ontwikkelingen die eerder niet voor mogelijk werden gehouden.
Waar we vroeger blij waren met een aantal gewonnen levensjaren na transplantatie is nu de
vraag: hoe wordt iemand gezond oud na transplantatie? Of wat te denken van de organen
die tegenwoordig eerst op perfusie gaan om de kwaliteit te testen en te verbeteren alvorens
te transplanteren?
Hoe gaat de toekomst er verder uit zien? Zouden er organen op verzoek gekweekt kunnen
worden in dieren? Loopt er dan een donordier in de wei met een lever die straks voor een
bepaalde ontvanger is? Is dit een toekomstige werkelijkheid of een vreemde droom? En als
dit mogelijk is wat zijn dan de dilemma’s die hierbij komen kijken?
Of blijven we dichter bij de huidige werkelijkheid en kijken wat hierin mogelijk is?
Bijvoorbeeld bij het CIAT; een nieuwe ontwikkeling van het cross over niertransplantatie
programma. Of bij het thema orgaandonatie na euthanasie? Wat leveren deze
toekomstscenario’s ons op?
Het is duidelijk dat de wereld van donatie en transplantatie voortdurend in beweging is.
Welke toekomstreis het orgaan gaat maken en welke ethische dilemma’s dit oproept willen
we graag met u op dit symposium verder verkennen aan de hand van een aantal thema’s.

Programma op de volgende pagina.

Programma
10.30 – 11.00

Ontvangst in De Witte Vosch

11.00 – 11.05

Inleiding op de dag (MEC)

11.05 – 11.35

CIAT; nieuwe mogelijkheden met cross-over nier transplantatie
Joke Roodnat, internist-nefroloog, Erasmus MC, Rotterdam

11.35 – 12.05

ODET; orgaandonatie na euthanasie vanuit huis.
Hans Sonneveld, anesthesioloog-internist, Isala Zwolle

12.05 – 12.15

Korte pauze

12.15 – 13.00

Donordier dialoog
Yayouk Willems, onderzoeker, Rathenau Instituut, Den Haag
Lisa Vial, Rathenau Instituut, Den Haag

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.10

Bespreking van ethische dilemma’s in 3 gespreksrondes

15.15 – 15.30

Plenaire terugblik op de dag

Napraten met een hapje en een drankje
Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn!
Met vriendelijke groet,
namens de Medisch Ethische Commissie NTV

Marion Siebelink, voorzitter
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