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Werkgroep TransplantatieCoördinatoren Nederland (WTCN)   

  
Doel 

Doelstelling WTCN:  

Verenigen van transplantatiecoördinatoren die postmortale orgaandonatie, orgaanaanbod en 

weefseldonatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een 

verdere professionalisering van de transplantatiecoördinatoren en het verbeteren van de 

kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.  

 

Visie WTCN: 

De Werkgroep Transplantatiecoördinatoren is een organisatie voor en door transplantatie-

coördinatoren die continue in ontwikkeling is en stevig verankerd en zichtbaar is binnen het donatie 

en transplantatieveld. 

 

Leden 

Voorzitter   Willy Rensen (AMC) 

Secretaris   Janet Heimensen (UMCU) 

Penningmeester   Teun Bezema (UMCG), Ilse Karnebeek (Radboudumc) vanaf Q4 

 

Binnen de WTCN bestaan 4 secties, te weten 

1. Donatieproces 

2. Profilering & Netwerk 

3. Wetenschappelijk onderzoek 

4. Opleiding & Deskundigheidsbevordering 

 

De WTCN kenmerkt zich door een hoge participatie van de transplantatiecoördinatoren, te weten 

91.9%. Zij zijn allen binnen een van de secties actief. In 2017 heeft er een bestuursverandering 

plaatsgevonden, Ilse Karnebeek heeft per Q4 2017 de taak van penningmeester overgenomen van Teun 

Bezema.  

    

Besproken onderwerpen en afspraken in 2017 

Dit jaar heeft voor het bestuur in het teken gestaan van professionaliseren en stroomlijnen van de 

functie en taken van de WTCN door:  

● Organiseren van ledenvergadering waarbij doelen, mogelijkheden, communicatie en 

plannen van de WTCN zijn besproken en resultaten tot op heden zijn geëvalueerd.  

● Ondersteunen van secties bij het uitvoeren van hun taken en halen van de doelstelling. 

● Realiseren van structurele financiering voor vergadermogelijkheden. 

● Samenvoegen van secties van zes naar vier secties, waardoor de efficiëntie is verhoogd. 

● Fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor de diverse verzoeken vanuit het 

donatie- en transplantatieveld en daarbuiten. 

 

De secties zijn afzonderlijk van elkaar verschillende keren bij elkaar gekomen. Onderstaand volgt een 

opsomming van de belangrijkste thema's die in 2017 zijn behandeld per sectie: 

 

Donatieproces (en voorheen protocollen en richtlijnen): 

● Ontrafeling van de IC fase, OK fase en het orgaanaanbod volgens de LEAN-methode.  

● Uniformering van alle protocollen, richtlijnen, handreikingen en formulieren. 

● Voorbereiden van herziening handboek.  

● Advies en/of participatie in werkgroepen met betrekking tot aanpassing in; informatie-

voorziening naar nabestaanden, richtlijn orgaandonatie na euthanasie, herziening 

modelprotocol. 
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Profilering en Netwerk: 

● Formulering stakeholders analyse met een daarbij behorende communicatie 

stroomdiagram. 

● Publicatie TC-Connect.  

● Organisatie van parallel sessie voor de transplantatiecoördinatoren bootcongres 2018. 

● Organisatie het eerste landelijk TC-nefrologenoverleg voorafgaand aan het LONT 

2018. 

● In samenwerking met sectie Opleiding en Deskundigheidsbevordering is een landelijk 

uniform functieprofiel opgesteld voor de functie van transplantatiecoördinator volgens 

de CanMEDS methode.  

 

Wetenschappelijk onderzoek: 

● Onderhouden en beheren van het overzichtsbestand voor de transplantatie-

coördinatoren van alle lopende onderzoeken en onderzoeksprotocollen. 

● Start inventarisatie bij de verschillende orgaangroepen over de huidige wijze van het 

screenen van donoren. Na een behoefte analyse zal een praktijk gericht weten-

schappelijk onderzoek starten door de sectie ter bevordering van de donorscreening.  

● Organisatie Journal Club voor transplantatiecoördinatoren.  

● Verzoek ingediend bij NTS/VWS om opheldering te vragen over de huidige wijze van 

handelen betreffende het doen van wetenschappelijk onderzoek op afgekeurde 

organen van donoren. 

 

Opleiding en Deskundigheidsbevordering: 

● Organisatie van twee onderwijsdagen met vakinhoudelijke onderwerpen en een 

onderwijsdag waarbij de nadruk lag op communicatie. 

● Landelijk inwerkplan voor nieuwe transplantatiecoördinatoren is geïmplementeerd en 

aangepast naar aanleiding van de eerste ervaringen. Variant voor enkele zij-instromer 

is in ontwikkeling.  

● In samenwerking met sectie Profilering en Netwerk is een landelijk uniform functie-

profiel opgesteld voor de functie van transplantatiecoördinator volgens de CanMEDS 

methode.  

 


