Jaarverslag Werkgroep TransplantatieCoördinatoren Nederland (WTCN) 2019
Visie
Visie WTCN:
De Werkgroep Transplantatiecoördinatoren Nederland verenigt de 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.
Doel WTCN:
De Werkgroep Transplantatiecoördinatoren Nederland is een organisatie voor en door
transplantatiecoördinatoren, stevig verankerd en laagdrempelig benaderbaar voor de stakeholders
binnen het donatie- en transplantatieveld. De organisatie speelt een rol in het uniformeren en
verbeteren van de zorg volgens de laatste inzichten en het opleiden en up to date houden van de
expertise van de transplantatiecoördinatoren.
Bestuur huidig
Voorzitter Janneke Vervelde (LUMC)
Secretaris Anne Breek (UMCG)
Penningmeester Esther van Koningsveld per 1 maart 2020 (UMCU)
Besproken onderwerpen en afspraken in 2018
In 2019 hebben er bestuursveranderingen plaatsgevonden in verband met personele wisselingen:
Ilse Karnebeek is als secretaris per 1 mei 2019 vervangen door Anne Breek, Willy Rensen is als
voorzitter per 1 november 2019 vervangen door Janneke Vervelde en Patrick de Hoogt heeft het
bestuurslidmaatschap opgezegd en zal per 1 maart 2020 worden vervangen door Esther van
Koningsveld.
Dit jaar heeft voor het bestuur in het teken gestaan van het verder professionaliseren en
optimaliseren van de WTCN. Dit hebben we bereikt door:
• Het werken aan een herkenbare uitstraling, zowel naar interne als interne stakeholder: een
standaard format voor opleveren advies, opdrachtenformulier, presentatie, agenda en
notulen;
• Bijhouden van een voortgangsverslag voor lopende projecten;
• Meer aansturende rol van het bestuur door duidelijke prioritering van opdrachten, tijdspad
van oplevering producten, communicatie intern en extern;
• Inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en vaardigheden van transplantatie coördinatoren
voor optimale inzet in projectmatig werken en oplevering producten en adviezen;
• Start van een ICT WTCN projectgroep onder het bestuur, samen met NTS en ET worden
mogelijkheden t.a.v. digitale status en software pakket onderzocht.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2019 stond in het teken van utilisatie en herkenning
van de meerwaarde van individuele kwaliteiten binnen de diverse WTCN secties met als resultaat
een goed georganiseerde en productieve sectie te vormen binnen de WTCN.
Het bestuur WTCN is in gesprek geweest met diverse partijen die betrokken zijn bij de nieuwe
‘Organisatie van Donatie’ met als focus de inzet en invulling van de Orgaandonatie coördinator
(ODC), te weten: VWS, NFU, NTS. Deze gesprekken waren constructief en de inhoud is gedeeld met
de leden.

Middels een aantal sectieoverschreidende activiteiten zijn gelegenheidscommissies
opgericht of is een WTCN afvaardiging gedaan.
• De WTCN is betrokken geweest in de VWS werkgroep Kwaliteitsstandaard
Donatie en heeft gezamenlijk met de andere werkgroep leden een standaard
opgeleverd wat door ZIN is geaccepteerd. De standaard is inmiddels opgenomen in het
kwaliteitsregister.
• Een gelegenheidscommissie van de WTCN heeft aanbevelingen gedaan over de start-en
stoptijd van de beschikbaarheidsdienst van TC’s
De secties zijn afzonderlijk van elkaar verschillende keren bij elkaar gekomen. Onderstaand volgt
een opsomming van de belangrijkste thema's die in 2019 behandeld zijn per sectie:
• Sectie Donatieproces heeft als doelstelling het uniformeren en actualiseren van de werkprocessen
binnen het gehele donatieproces vanaf donorherkenning tot transplantatie. Dit geldt ten aanzien
van werkwijze, werkdocumenten, protocollen, richtlijnen en formulieren.
De sectie heeft geparticipeerd en/of geadviseerd met betrekking tot het project kinddonatie, nieuwe
werkdocumenten voor orgaandonatie zijn opgesteld, evaluatie orgaandonatie na euthanasie in
samenwerking met de sectie wetenschap, bedoeld als input voor de volgende versie ODE richtlijn.
Er is een revisie geweest van het handboek van de TC, daarnaast een revisie van de gebruikte
formulieren en documenten rondom een donatieprocedure. Een aantal gestarte projecten zullen in
2020 worden afgerond.
• Sectie Profilering en netwerk heeft als doelstelling profilering van de functie van
transplantatiecoördinatoren en onderhouden en verbeteren van de relatie met de stakeholders.
Zij hebben een prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van het competentieprofiel van
transplantatiecoördinatoren, stakeholders analyse voor de WTCN, organisatie van een parallelsessie
tijdens het BOOT congres voor transplantatiecoördinatoren en andere geïnteresseerden, organisatie
landelijk nefrologen overleg. Verder is gestart met een database met gedeelde landelijke casuïstiek
orgaandonatie ten behoeve van scholing en profilering. De sectie brengt vier keer per jaar de ‘TCconnect’ uit, waarin alle transplantatiecoördinatoren geïnformeerd worden over de laatste
ontwikkelingen.
Sectie Onderzoek en Innovatie heeft als doelstelling professionalisering van de functie van de
transplantatiecoördinator bij wetenschappelijk onderzoek verricht bij orgaandonoren waarbij de TC
een adviserende- en initiërende rol heeft in praktijkgericht donatie-en transplantatiegericht
onderzoek, met als doel het donatieproces te verbeteren.
De sectie heeft een donorscreening format ontwikkelt, wat wordt gebruikt voor verbetering in
aanleveren donorgegevens in DPA, de tevredenheid hierover wordt geëvalueerd in de
orgaangroepen. Verder actualiseert de sectie een overzicht met lopende onderzoeken op (voor
transplantatie) afgekeurde organen, deelname aan de landelijke werkgroep ‘wetenschappelijk
onderzoek’ , aanpassing Toestemmingsformulier Wetenschappelijk onderzoek, evaluatie
orgaandonatie na euthanasie in samenwerking met de sectie donatieproces, bedoeld als input voor
de volgende versie ODE richtlijn, inventarisatie onderzoeksideeën over wat is goede
nabestaandenzorg?’ Om het inzicht in en interpretatie van wetenschappelijke onderzoek te
bevorderen is twee keer een relevant wetenschappelijk artikel beoordeeld en besproken in de TC
connect, de journalclub is niet gerealiseerd in 2019. Door personele veranderingen heeft de sectie
nog een beperkte omvang en de voortgang zal worden geëvalueerd.

• De sectie Opleiding en Deskundigheidsbevordering, te heten ‘Kwaliteitsbevordering’
heeft als doelstelling de deskundigheid van de transplantatiecoördinatoren te
bevorderen, die donatieprocedures begeleiden tijdens de verschillende fasen van het
donatieproces. Daarnaast is deze sectie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
onderhouden van een uniform inwerksysteem voor startende transplantatiecoördinatoren.
De sectie heeft dit jaar drie onderwijsdagen georganiseerd waarvan twee met vakinhoudelijke
onderwerpen en één onderwijsdag waarbij de nadruk lag op communicatie met nabestaanden.
Verder heeft er een communicatie dag plaatsgevonden in samenwerking met het NTS
Orgaancentrum, waarbij de communicatie lijnen en bejegening onder de loep werd genomen.
Daarnaast is het inwerkplan voor nieuwe transplantatiecoördinatoren op bepaalde punten herzien
en wordt in samenwerking met de NTS de basistraining DC/ TC geëvalueerd. Er zijn nog geen
verdere stappen gezet tot het invoeren van een portfolio en accreditatiesysteem voor de
transplantatiecoördinatoren, dit project loopt in samenwerking met de NTS. De sectienaam zal vanaf
januari 2020 veranderd worden in ‘Kwaliteitsbevordering’.

