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Uitnodiging Jaarsymposium MEC-NTV 
Donderdag 13 april 2023 

 
 
Op donderdag 13 april a.s. houdt de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse 

Transplantatie Vereniging zijn gebruikelijke jaarsymposium. 

Dit jaarsymposium vindt plaats in vergadercentrum De Witte Vosch in het centrum van 

Utrecht (Oude Gracht 46).  Net als voorgaande keren is de opzet van de dag: een inleiding op 

het thema door deskundige sprekers in de ochtend, gevolgd door interactieve ronde-tafel 

discussie in de middag. Het centrale thema voor dit jaar is:  

 
Effecten ADR en bijzondere casuïstiek; wat leren wij hiervan?  
 
 
Toelichting: 
 
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet met actieve donorregistratie (ADR) ingegaan. Nu we 

enige ervaring hebben met de ADR, lopen we tegen verschillende vragen aan. Wat betekent 

het verschil tussen toestemming en de met de nieuwe wet aangevulde ‘geen bezwaar’ 

werkelijk in de praktijk? Hoe bijvoorbeeld het ‘geen bezwaar’ te duiden bij de afwezigheid 

van familie? Of bij familie die jaren niet in beeld is geweest? Deze donatiepraktijk geeft ons 

inzichten die wij als lessen voor de onze praktijk kunnen meenemen. 

Daarom besteden wij in dit jaarsymposium ook specifieke aandacht aan bijzondere 

casuïstiek van donatie en transplantatie. De praktijk is immers vaak veel weerbarstiger dan 

we vooraf kunnen vermoeden. Wat te denken bij een gedetineerde die zich meldt als donor? 

Welke vragen zijn dan relevant?   

En iedereen weet nog wel de eerste dubbele onderarm/handtransplantatie die in 2019 is 

uitgevoerd. Een unieke donatie en transplantatie. Nu terugkijkend, wat hebben we hiervan 

geleerd?  

Vaak zien we morele dilemma’s als rode draad verschijnen als we stil kunnen staan bij deze 

casuïstiek. Het is goed deze dilemma’s als lessen te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Wat 

kan ik hiervan meenemen? Wat leer ik hier zelf van voor mijn dagelijkse praktijk?   
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Het programma 
 
 
10.30 – 11.00  Ontvangst in De Witte Vosch 
 
11.00 – 11.05  Inleiding op de dag (MEC) 
   Dr. Marion Siebelink  
 
11.05 – 11.35  Geen bezwaar- donatieregistraties in de praktijk.  
   Sanne van Oosterhout, Msc, Radboud Universiteit 
 
11.35 – 11.55  Hoe bezwaarlijk is ‘geen bezwaar’?  
   Dr. Hans Sonneveld, Isala Zwolle 
 
Korte pauze  
 
12.15 – 12.30  Een gedetineerde als living donor; welke vragen zijn relevant? 
   Drs. Martine Willems   
 
12.30-13.00 Terugblik op de eerste NL dubbele onderarm/hand transplantatie; 

medisch-ethische context en praktische afwegingen. 
   Prof. Steven Hovius, plastisch chirurg, Radboud UMC, Nijmegen.  
    
 
 
13.00 – 14.00  Lunch 
 
 
14.00 – 15.10  Bespreking van ethische dilemma’s in 3 gespreksrondes 
 
15.15 – 15.30  Plenaire terugblik op de dag 
 
 
 
Napraten met een hapje en een drankje 
 
 
 
Namens de MEC: 
Hans Sonneveld    Intensivist Isala, Zwolle; 
Tineke Wind        ODC, MUMC; 
Martine Willems   Chirurg, Amsterdam UMC 
John de Vroedt      Gezondheidsjurist, UMCG; 
Erni Milani         DC, Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; 
Michael Kuiper      Neuroloog- intensivist, MCL 
Marion Siebelink   Ethicus UMCG, voorzitter MEC 

 


