
Orgaandonatie, veranderingen door de nieuwe wet

Paul Lieverse 1

Wel of géén 
donor zijn?

Paul Lieverse, anesthesioloog
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1. Historie 

200 jaar geleden eerste bloedtransfusie

1954  eerste niertransplantatie met levende donor

1966  eerste niertransplantatie met dode donor in NL

1967  eerste harttransplantatie… en in 1984 eerste in NL

Welke organen en weefsels?

Welke medische problemen?
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2. Wat is medisch mogelijk?

• Levende donor, 
overleden donor en
donor die zal gaan overlijden

• Wie kan donor zijn?
Wat is hersendood?

• Wie kan orgaan ontvangen?
Het moet “passen”
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Eurotransplant in Leiden

136 miljoen mensen
15.000 patiënten op 
de wachtlijst
7000 donor organen per jaar
81 transplantatiecentra
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Soorten donatie

1. Levende donor
2. Hersendood
3. Medisch opgegeven
In alle gevallen overlijden in het ziekenhuis

2.  donation after brain death  (DBD)
oude naam: heartbeating donation

3.  donation after circulatory death  (DCD)
oude naam: non-heartbeating donation
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Cijfers 2019

• Laatste 20 jaar ca. 20.000  orgaantransplantaties
• Sinds kort 3  uitname-teams
• In 2019 400  postmortale donoren aangemeld

250  gaven één of meer organen
40  hart

190  lever (inclusief ‘split lever’)
110  long
950  nier (!)
30  alvleesklier.

• Levende donor 500  nier (in 2020 slechts 366).
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Wachtlijst januari 2019

Cijfers afgerond:
• Hart 115  patiënten
• Lever 135
• Long 180
• Nier 830
• Alvleesklier 45
TOTAAL ca. 1.350  patiënten
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Medische achtergronden

Geen kandidaat voor donatie:
• Bloedvergiftiging 
• Kanker 
• Leeftijd

Sommige organen geen tijdsdruk:
• Huid
• Botten
• Hoornvlies 

Betere traumazorg               minder donoren beschikbaar
Verschuiving naar levende donoren
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3. Wetgeving in Nederland

• Oude wet (1996):
orgaandonatie alleen na toestemming

• Nieuwe wet (1 juli 2020):
het heet nog donatie maar je bent donor tenzij

• Niet voor geld

• Behandelend team ≠
transplantatieteam
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Donorcodicil – 7,5 miljoen zomer 2020

7,5 miljoen registraties op 1 september 2020
(≈ 50% van de 15 miljoen 12-plussers)

52% toestemming / deels
37% geen toestemming 
11% ander beslist 
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Donorregister – zomer 2020

JA

Nee

Ander beslist

Geen info, 
≈ 50%

7 miljoen registraties
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Donorregister – zomer 2020

JA

Nee

Ander beslist

Geen info, 
dus JA…

12



Orgaandonatie, veranderingen door de nieuwe wet

Paul Lieverse 4

Donorregister – 1 oktober 2021

JA

Nee
Ander beslist

Geen bericht, 
“dus” geen 
bezwaar…

14 miljoen registraties
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Registraties JA per gemeente
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Donorregistratie
– inloggen met DigiD
– kan je zelf altijd weer aanpassen
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4. Hersendood

• Heartbeating (maar hersendood)
tegenover non-heartbeating
(5 minuten no touch)

• Criteria hersendood
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Andere ethische dilemma’s 

• Welke organen niet? (hersenen, aangezicht) 

• Organen van dieren? 

• Foetus als donor? 

• Levensstijl meewegen?

• Wederkerigheid?
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5. Bijbelse uitgangspunten

• Mensbeeld: menselijk lichaam is geen machine
• Liefdegebod: geroepen tot dienst aan de naaste
• Verminking van lijk toegestaan? (vergelijk amputatie)
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6. Legale en illegale handel
• Zwarte markt: 

vooral Pakistan, India, Roemenië, Brazilië, China

• Onvrijwillige handel

• Vrijwillige handel
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7. Emoties & medische techniek

• Transplantatie binnen familie:
echt vrijwillig?

• Procedure:
niet alleen techniek,
ook spanning, en afscheid

• Meer aandacht voor
impact voor de familie
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