
 

 
 

 

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 transplantatiecoör-

dinatoren 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) 

 

Binnen de WTCN bestaan 6 secties, te weten 

1. Donatieproces 

2. Protocollen en richtlijnen 

3. Profilering en netwerk 

4. Wetenschappelijk onderzoek 

5. Opleiding nieuwe TC 

6. Deskundigheidsbevordering 

 

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

84%. Binnen de secties zijn ongeveer 6 leden actief.   

    
Besproken onderwerpen en afspraken in 2016 

In 2016 heeft er een bestuursverandering plaatsgevonden. Josephine van der Zande heeft haar taak als 

transplantatiecoördinator en voorzitter WTCN neergelegd. Willy Rensen heeft haar taak 

overgenomen als voorzitter en Janet Heimensen heeft zitting genomen in het bestuur als secretaris. 

Het bestuur heeft de officiële toetreding tot de NTV in 2016 gerealiseerd en heeft de nadruk gelegd 

op het verkrijgen van bekendheid bij de diverse actoren binnen het donatie- en transplantatieveld. 

Tevens heeft het bestuur de secties ondersteund bij het realiseren van hun doelstellingen en taken. 

Het bestuur heeft gefungeerd als 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 2016 zijn besproken per sectie: 

 Donatieproces: 

o Heeft de IC fase, OK fase, orgaanaanbod volgens de LEAN-methode ontrafeld met een 

analyse van de daarbij behorende werkdocumenten.  

o Heeft geparticipeerd en/of geadviseerd met betrekking tot aanpassing in; het formulier 

DPA, informatievoorziening naar nabestaanden en richtlijn orgaandonatie na 

euthanasie.  

 Protocollen en richtlijnen: 

 



 

 

 

 

o Heeft een overzicht gemaakt van alle bestaande werkdocumenten, protocollen, 

richtlijnen en handreikingen en hebben een aantal van deze documenten herzien door 

het te uniformeren en te updaten. Er is gestart met het implementeren van de 

herziende versie van de werkdocumenten.  

 Profilering en netwerk: 

o Heeft zijn doelstelling uitgebreid met “Het profileren van de functie van de trans-

plantatiecoördinator waarbij de beroepsgroep duidelijk gepositioneerd is”. Met deze 

uitbreiding is een naamswijziging en een uitbreiding van de doelstelling gepaard gegaan. 

o Hebben een stakeholders analyse voor de transplantatiecoördinatoren gemaakt. 

o Organiseert de paralelsessie voor de transplantatiecoördinatoren tijdens het boot-

congres 2017. 

 Wetenschappelijk onderzoek: 

o Hebben een inventarisatie gemaakt voor de transplantatiecoördinatoren van alle 

lopende onderzoeken en onderzoeksprotocollen. Deze zullen op een passende, 

makkelijk benaderbare  plaats worden opgeslagen. 

o  Bij alle orgaanvakgroepen is een vertegenwoordiging van transplantatiecoördinatoren 

gerealiseerd. 

o Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Journal Club voor 

transplantatiecoördinatoren.  

o Er is een bijeenkomst geweest met betrekking tot het initiëren van wetenschappelijk 

onderzoek door transplantatiecoördinatoren.  

 Opleiding nieuwe transplantatiecoördinator: 

o Heeft een landelijk inwerkplan voor nieuwe transplantatiecoördinatoren ’s ontwikkeld. 

Het conceptplan wordt momenteel als proefmeting gehanteerd in het inwerktraject. 

 Deskundigheidsbevordering: 

o Heeft 2 onderwijsdagen georganiseerd met vakinhoudelijke onderwerpen, waarbij 

tijdens de tweede onderwijsdag de nadruk lag op communicatie. 

o Heeft de mogelijkheden onderzocht voor een accreditatiesysteem voor de transplan-

tatiecoördinatoren.  

 


