
 

Invitational Meeting MEC-NTV 
‘Grenzen aan orgaandonatie’ 

 
 

 

In 2015 had het MEC-symposium als onderwerp “Grenzen aan Transplantatie”. Dit jaar is juist gekozen voor een 

verkenning van de grenzen aan orgaandonatie.  

 

De focus ligt, naast de medische aspecten, vooral op de ethische aspecten. Tal van ontwikkelingen maken het 

tegenwoordig noodzakelijk om de grenzen van de orgaandonatie nader te verkennen en soms ook te verleggen. 

Daarbij valt te denken aan het verruimen van leeftijdsgrenzen voor donatie (accepteren van oudere donoren, maar 

ook zeer jonge, bijv. neonaten). Ook de rol van donatie na vaststelling van circulatoir overlijden (DCD), als een 

belangrijke bron van postmortale organen, neemt verder toe. Dit vraagt om nadere bepaling van de rol van de 

intensivist op de IC en de Spoedeisende Hulp. DCD is niet alleen aan de orde in een situatie van einde-leven-zorg, 

waarbij besloten wordt van verdere behandeling af te zien of deze te staken (DCD 3). Ook in situaties waarbij een 

onverwacht overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp, wanneer reanimatie geen 

positief resultaat heeft (DCD 1-2 - uncontrolled). Dit vraagt om grote zorgvuldigheid bij het vaststellen van de dood 

en de communicatie daarover met de familie. Hier heeft de Gezondheidsraad recent een advies  over uitgebracht.  

 

Een andere actuele ontwikkeling is de mogelijkheid van donatie na euthanasie. Bij deze vorm van donatie is het 

nodig dat de euthanasieprocedure in een ziekenhuis wordt uitgevoerd. Dat vraagt om een zorgvuldig samenspel 

van de huisarts, die leidend is bij de toestemming voor, en bij het uitvoeren van de euthanasie, met de zieken-

huisstaf en transplantatiecoördinator, die verantwoordelijk zijn voor de donatieprocedure. Een goede scheiding 

van taken en verantwoordelijkheden is hierbij geboden. Een landelijk protocol voor deze vorm van donatie is thans 

in voorbereiding. Recente praktijksituaties worden ook onder de loep genomen.   

 

Tenslotte zal op dit symposium ook aandacht worden gegeven aan de vraag of het mogelijk en wenselijk is dat 

postmortale donoren (of hun nabestaanden) zelf bepalen aan wie hun organen worden toegewezen (directed 

deceased donation –DDD). In de afgelopen jaren zijn donorziekenhuizen herhaaldelijk geconfronteerd met zulke 

verzoeken, wat op gespannen voet lijkt te staan met de huidige wettelijke praktijk. Anderzijds zijn verzoeken om 

een orgaan toe te wijzen aan een familielid of vriend op de wachtlijst ook goed invoelbaar. Gekeken zal worden 

naar de praktijk buiten Nederland, en een voorstel voor een mogelijke regeling wordt besproken. 

 

Locatie en inschrijving 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht (op loopafstand van het 

Centraal Station). Ontvangst met koffie/thee vanaf 10.30 uur, aanvang symposium om 11.00 uur. Tussen de 

middag zal voor een lunch worden gezorgd. Verwachte eindtijd van de bijeenkomst ligt rond 15.30 uur. 

 

 

Programma op volgende pagina 

 

 



 

Dagprogramma 
 

10.30  Ontvangst met koffie/thee 

 

 

11.00  Opening door Marion Siebelink, voorzitter MEC-NTV 

11.05  Inleiding door André Broeks, donor coördinator Isala en lid MEC   

11.15  Grenzen aan postmortale donatie: vanuit het perspectief van de IC 

  door Michael Kuiper, neuroloog-intensivist MCL 

11.45  Donatie na euthanasie: praktijk en recente casuïstiek 

  door Hans Sonneveld, intensivist Zwolle 

12.15  Discussie met de zaal 

 

12.45  Lunch 

 

13.45  Directed deceased donation (DDD): toewijzing van organen door de donor  

 of donorfamilie. Zou dat mogelijk moeten zijn? door Michael Bos, lid MEC en bestuurslid 

Eurotransplant met casuïstiek door Karlien Cransberg  

14.30 Hindernissen bij donatie na onverwacht circulatoir overlijden (uDCD) door Tineke Wind, 

transplantatiecoördinator MUMC 

15.00  Discussie met de zaal 

 

15.30  Afsluiting 

 

 

U kunt zich aanmelden via bijgevoegd inschrijvingsformulier. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 25,-.  

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Medisch Ethische Commissie NTV 

 

 

 

Marion Siebelink, voorzitter 

Leden van de Medisch Ethische Commissie zijn: 

Dr. Marion Siebelink, UMCG 

Drs. Michael Bos  

André Broeks, Isala 

Dr. Karlien Cransberg, EMC 

Dr. Michael Kuiper, MCL 

Dr. Jacqueline van de Wetering, EMC 

 

Bijlagen: 

-  inschrijvingsformulier 3 november 2016 

- routebeschrijving Stadskasteel Oudaen  


