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Jaarverslag Werkgroep TransplantatieCoördinatoren Nederland (WTCN) 2018 
 
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 
Voorzitter  Willy Rensen (AMC) 
Secretaris  Ilse Karnebeek (Radboudumc)  
Penningmeester  Patrick de Hoogt (MUMC+)  
 
Leden 

Binnen de WTCN bestaan 4 secties, te weten 
1. Donatieproces 
2. Profilering & Netwerk 

3. Wetenschappelijk onderzoek 
4. Opleiding & Deskundigheidsbevordering 

Vanuit behoefte van het werkveld en de stakeholders is per juni 2018 een ICT commissie toegevoegd aan de WTCN.  
De WTCN kenmerkt zich door een hoge participatie van de transplantatiecoördinatoren, te weten 94,3%. Zij zijn 
allen binnen een van de secties actief. 
 
Besproken onderwerpen en afspraken in 2018 
In begin 2018 heeft er een bestuursverandering plaatsgevonden in verband met personele wisselingen.  
Dit jaar heeft voor het bestuur in het teken gestaan van het verbeteren van de organisatie en communicatie. Dit 
hebben we bereikt door: 

 De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2018 stond in het teken van organisatorische, facilitaire en 
communicatieve knelpunten, met als resultaat implementatie van concrete veranderingen. 

 Structurele financiering voor vergadermogelijkheden is gerealiseerd. 
 ICT problematiek is geïnventariseerd en is problematiek is aangemerkt als urgent door opdrachtgever NTS. 
 Aanspreekpunt voor de diverse verzoeken vanuit het donatie- en transplantatieveld en daarbuiten, wat 

heeft geleid tot het binnenhalen van diverse opdrachten voor de secties. 
 

De secties zijn afzonderlijk van elkaar verschillende keren bij elkaar gekomen. Onderstaand volgt een opsomming van 
de belangrijkste thema's die in 2018 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 aanpassing in informatievoorziening 
naar nabestaanden, richtlijn orgaandonatie na euthanasie, het aanmelden van een combinatie orgaan- en 
weefseldonor en herziening modelprotocol. 

 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 voor 
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transplantatiecoördinatoren en andere geïnteresseerden tijdens het bootcongres, organisatie 

landelijk nefrologen overleg en het uitbrengen van de TC-connect waarin alle 

transplantatiecoördinatoren geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen.  

 Sectie Wetenschappelijk onderzoek heeft als doelstelling professionalisering van de functie van de TC bij 

wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hier om onderzoek verricht bij orgaandonoren waarbij de TC een 

adviserende- en/of initiërende rol heeft in praktijkgericht donatie- en transplantatiegericht onderzoek, met 

als doel het donatieproces te verbeteren. 

De sectie is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het formulier donorscreening zodat alle 

transplantatiecoördinatoren op een uniforme en gestructureerde manier de donor in kaart brengen en hebben 

een toestemmingsformulier voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. De sectie onderhoudt en beheert 

een  overzichtsbestand voor de transplantatiecoördinatoren van alle lopende onderzoeken en 

onderzoeksprotocollen. Vanuit de sectie Wetenschappelijk onderzoek neemt een lid deel aan de commissie 

wetenschappelijk onderzoek op donororganen geïnitieerd vanuit NTS. 

 De sectie Opleiding en Deskundigheidsbevordering 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. Daarnaast waren zij verantwoordelijk voor de 
scholing van thoracale perfusie voor alle transplantatiecoördinatoren van regio zuid/oost. Het landelijk 
inwerkplan voor nieuwe transplantatiecoördinatoren is op bepaalde punten herzien. Er zijn eerste stappen 
gezet tot het invoeren van een portfolio en accreditatiesysteem voor de transplantatiecoördinatoren.  

 Dit jaar is de ICT commissie opgericht. Deze commissie is eerste aanspreekpunt voor zowel de 
transplantatiecoördinatoren als de NTS. Op dit moment hebben zij een coördinerende functie binnen de 
teamsites. Daarnaast werken zij mee aan het ontwikkelen van een nieuwe donorstatus waarbij zowel de 
procedure als de administratie gebundeld kan worden en in één systeem bewerkt en opgeslagen kan worden. 
Hierbij kunnen bijzonderheden ten aanzien van de procedure ook gemeld worden en is er een duidelijke 
verslaglegging indien achteraf de proceduredetails moeten worden bekeken. 
 

Naast projecten die binnen de secties zijn uitgevoerd, zijn er vanuit de WTCN tevens initiatieven en verzoeken geweest 
die de secties overstijgen, te weten: 

 Deelname aan het ontwikkelen van de kwaliteitsstandaard donorzorg in samenwerking met VWS en NTS. 

 Nieuwe organisatie van donatie, met focus op de nieuwe invulling van de donatieprofessional in 

samenwerking met de NTS. 

 Advies uitbrengen over de start-stoptijden van de dienst van de transplantatiecoördinatoren. 

 Project orgaandonatie bij kinderen. De behoefte en wensen van het werkveld zijn in kaart gebracht en 

geanalyseerd wat heeft geleid tot aanpassingen in werkwijze.  


