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Jaarverslag Werkgroep Transplantatie Coördinatoren  
Nederland (WTCN) 2020   
 
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: Anne Breek (UMCG)  
Secretaris: Esther van Koningsveld (UMCU)  
Penningmeester: Janneke Vervelde (LUMC)  
 
Besproken onderwerpen en afspraken in 2020  
In 2020 is het bestuur gecomplementeerd met de komst van Esther van Koningsveld, daarnaast is Janneke 
Vervelde teruggetreden als voorzitter en heeft Anne Breek deze functie overgenomen.  
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 digitaliseren van overleggen via Teams. Na de uitbraak van de Corona pandemie, waren ook de ODC’s 
genoodzaakt om over te stappen op digitale overleggen en scholingsactiviteiten. De ICT werkgroep heeft de 
ODC’s hierin ondersteund.  

• Kwartaaloverleg met de sectievoorzitters, om inspraak en kennisuitwisseling te bevorderen tussen de secties 
en het bestuur.  

• Het aannemen van een set met spelregels omtrent toetreding tot werkgroepen, orgaangroepen en bijwonen 
van symposia. Dit om continuïteit te borgen en informatievoorziening van en naar de ODC te stroomlijnen.  

• Een bestuurslid is betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe donatiemanager, Arjan Kouwen die in 
oktober is aangesteld. De ODC’s hebben inmiddels met hem kennis gemaakt.  

•  In overleg met de regionaal teamleiders en de NTS heeft het bestuur de wens uitgesproken om een 
kwaliteitscontrole systeem te ontwikkelen voor het ODC handboek en bijbehorende formulieren. We hopen in 
2021 hier verder over in gesprek te gaan.  

• Het stimuleren van frequentere overleg momenten voor de secties om projecten snel op te pakken en ook 
voortgang te rapporteren aan elkaar.  

• Scholingsactiviteiten in de vorm van casuistiekbespreking worden maandelijks aangeboden met de 
mogelijkheid van scholing op afstand.  
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De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2020 stond in het tekenen van visie, missie en strategie vorming. 
Concrete bespreekpunten waren: consequentie WTCN naam vanuit de nieuwe functienaam (ODC); introductie 
en uitleg Teams; spelregels omtrent orgaangroepen, werkgroep toetreding en symposia en ook de uitgave van 
ons intern communicatie medium de TC connect. Verder is er gestemd over het opheffen van de sectie 
Onderzoek en Innovatie. Per 1 oktober 2020 is deze sectie opgeheven.  
Sinds juni 2020 is onze functienaam gewijzigd in orgaandonatiecoördinator (ODC), de WTCN ondersteunt deze 
beslissing van de NFU in samenspraak met de NTS. Naar aanleiding van deze wijziging hebben we een stemming 
gehouden over de wijziging van de naam van de werkgroep. De leden hebben gekozen voor de Werkgroep ODC-
NL. In overleg met de donatiemanager en de NTS wordt deze naam in 2021 officieel geïntroduceerd en 
uitgerold.  
 
De WTCN was vertegenwoordigd in de VWS werkgroep “Kwaliteitsstandaard donatie” in het kader van de 
nieuwe donorwet en de motie Nooren. Verder heeft het bestuur WTCN gesprekken gevoerd met diverse 
partijen die betrokken zijn bij de nieuwe ‘Organisatie van Donatie’ met als focus de inzet en invulling van de 
orgaandonatiecoördinator (ODC), te weten: VWS, NFU, NTS. Deze gesprekken waren constructief en de inhoud is 
gedeeld met de leden. Er zullen in 2021 pilots worden gestart waarbij waarbij vooral de ODC mogelijk eerder 
ingezet zal worden in het donatieproces voor een betere afstemming in het donatiegesprek. De NTS is project-
leider van deze pilots, het WTCN bestuur heeft aangedrongen op vroegtijdige input en inspraak van de ODC’s.  
 
 
De secties zijn afzonderlijk van elkaar verschillende keren bij elkaar gekomen. Onderstaand volgt een opsomming 
van de belangrijkste thema's die in 2020 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.  
 
Het afgelopen jaar is de sectie drie maal bijeengekomen voor overleg. Het initiatief om een stilte moment te 
introduceren voorafgaand aan de donoroperatie werd door veel ODC’s en andere ZUT betrokkenen niet als 
wenselijk ervaren. Het ontbrak ook aan wetenschappelijk bewijs voor best practice. De ODE evaluaties zijn 
voltooid, deze zullen in 2021, in samenspraak met de NTS, worden geëvalueerd en gebundeld om een bijdrage 
te leveren aan een volgende versie van de ODE richtlijn. Het handboek is gereviseerd, waarbij er ook een 
hoofdstuk is toegevoegd over het gebruik van nierpompen. Zowel het handboek, werkdocumenten en 
formulieren zijn onderhevig aan continue wijzigingen, zowel vanuit de wetenschap en innovatie als vanuit  
beleidsaanpassingen. De sectie heeft een actieve rol om hier ook weer het aankomend jaar aan bij te dragen.  
 
• Sectie Profilering en netwerk heeft als doelstelling profilering van de functie van transplantatiecoördinatoren 
en onderhouden en verbeteren van de relatie met de stakeholders.  
 
De sectie brengt maandelijks een korte nieuwsbrief uit, de TC connect, ook wordt er twee keer in het jaar een 
uitgebreide versie verstuurd. De TC connect bevat informatie voor en door ODC’s, over  
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voortgang projecten en nieuwe ontwikkelingen. De TC connect dient niet alleen als interne communicatie, maar 
wordt ook gedeeld met de NTS en de donatiemanager. De sectie heeft ook dit jaar een interessant bijdrage 
geleverd aan het BOOT congres. Er zijn drie casussen besproken tijdens een parallelsessie die druk werd bezocht. 
Voorafgaand aan het BOOT heeft het jaarlijks nefrologenoverleg plaats gevonden, ook dit werd georganiseerd en 
voorbereid door de sectie. Tijdens de ALV is er een set aan spelregels aangenomen waar de sectie een groot rol 
in speelt. Daaruit is ook voortgevloeid dat de sectie leden plaats zullen nemen in de verschillende 
orgaangroepen. Tot slot heeft de sectie een start gemaakt om de scholing binnen de regio’s in kaart te brengen, 
om in de toekomst te borgen dat we hetzelfde verhaal vertellen.  
 
• De sectie 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 had dit jaar vier onderwijsdagen ingepland. Echter i.v.m. Covid-19 zijn in het eerste half jaar van 2020 
twee scholingsdagen geannuleerd. In het najaar zijn er twee onderwijsdagen gerealiseerd. De invulling van de 
scholingsdagen was vooral gericht op intervisie. In 2021 willen we intervisie geborgd hebben in het 
scholingsprogramma van de ODC. Daarnaast is het inwerkplan voor nieuwe orgaandonatiecoördinatoren herzien. 
In samenwerking met de NTS is de basistraining DC/ TC geëvalueerd. N.a.v. deze evaluatie zijn er in het najaar een 
tweetal opdrachten naar voren gekomen waar men in 2021 vervolg aan gaat geven. Er zijn nog geen verdere 
stappen gezet tot het invoeren van een kwaliteitsregister, leerportaal en accreditatiesysteem voor de 
orgaandonatiecoördinatoren. Deze projecten lopen in samenwerking met de NTS. De sectienaam is per januari 
2020 veranderd in ‘Kwaliteitsbevordering’. De sectie onderzoek en innovatie is onderdeel geworden van de sectie 
kwaliteitsbevordering. Hiermee is de Journal Club en de toevoeging van een wetenschappelijk artikel aan de TC 
connect geborgd 
 


