
 

 
Invitational Meeting MEC-NTV 

9 november 2017 
 
 

 

Op donderdag 9 november a.s. organiseert de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse Transplantatie 

Vereniging op de inmiddels vertrouwde locatie Stadskasteel Oudaen haar jaarlijkse Invitational Meeting rond het 

thema: 

‘Een kwestie van kiezen’ 
 

In haar memoires, uit 2014, over de vier jaar waarin zij minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten 

van Amerika was, beschreef Hillary Clinton haar optreden in de internationale diplomatie als “Hard Choices”. Het 

ging daarbij om keuzes die in soms heel kort tijdsbestek gemaakt moesten worden, met veel onzekerheden, en met 

vaak grote gevolgen. Het vereist niet zo heel veel fantasie om een parallel te trekken met orgaandonatie en 

transplantatie, waarbij zich ook keuzes met verstrekkende gevolgen kunnen voordoen. Denk daarbij aan de vraag of 

een beschikbaar orgaan voor een bepaalde ontvanger geschikt is en acceptabele overlevingskansen biedt, of er voor 

een patiënt met zeer ernstig neurologisch letsel nog herstelkansen zijn of dat gekozen moet worden voor een einde-

leven traject dat kan leiden tot donatie. Welke technieken kunnen en mogen we dan inzetten om het aantal 

organen geschikt voor transplantatie te verhogen? En soms worden we ook voor situaties gesteld waarin de 

uiteindelijke keuze geen kwestie van ‘echt’ kiezen meer is, maar we voor een voldongen feit staan.  

In het komende symposium wil de Medisch Ethische Commissie deze keuzeproblematiek aan de orde stellen.  

Niet alleen de keuze zelf, maar ook de vraag wie de keuze maakt, en op welke overwegingen. Een keur van sprekers 

zal op deze vragen ingaan, aan de hand van actuele voorbeelden. En uiteraard nodigen wij u graag uit aan de 

discussie hierover actief deel te nemen. 

 

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 in Stadskasteel Oudaen met koffie en thee 

 

11.00 Inleiding op de dag door M. Siebelink, (voorzitter MEC) 

11.05 Shared decision making: aan wie is de keus? S. Berger, nefroloog UMCG 

11.35 Orgaandonatie na euthanasie; keuzes vanuit het perspectief van de medische professional; 

 M. Volbeda, donatie intensivist UMCG; M. van Meurs,  IC verpleegkundige; C. Trompert, huisarts  

12.15 Orgaandonatie na euthanasie: een zelfgekozen einde? G. Olthuis, ethicus Radboudumc 

12.40 Donorkeuzes op het scherpst van de snede; een casus. H. Sonneveld, donatie-intensivist  Isala, Zwolle 

 

13.00 Lunch 

 

14.00  Normotherme Regionale Perfusie (NRP): een nieuwe optie bij donatie? J.J. Erdmann, chirurg LUMC 

14.30 Kiezen voor NRP leidt tot keuzes op de Intensive Care. M. Kuiper,  intensivist MCL 

15.00 Forumdiscussie 

15.30 Afsluiting 

 

 

U kunt zich aanmelden via bijgevoegd inschrijvingsformulier.  

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 25,- (voor niet-leden € 35,-). 

 

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 

 

 

Bijlagen: 

-  inschrijvingsformulier 9 november 2017 

- routebeschrijving Stadskasteel Oudaen  


