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Orgaandonatie
Orgaandonatie is voor veel patiënten bij de huidige stand van de medische wetenschap de laatste
behandelmogelijkheid. Overheid, artsen, burgers en veldpartijen zetten zich volop in om de
wachtlijsten voor donororganen te verkleinen. Deze inzet lijkt niet zonder resultaat. De wachtlijsten
voor een transplantatie zijn de afgelopen jaren afgenomen en het aantal transplantaties en
donorregistraties is toegenomen. Toch blijft het tekort aan donororganen groot en overlijden er
jaarlijks mensen terwijl zij wachten op een orgaan. Een van de problemen die artsen zien, is dat
nabestaanden die niet weten wat de overledene wilde, twijfelen en er dan vaak voor kiezen om
donatie af te wijzen, terwijl de overledene mogelijk wel zijn organen had willen afstaan.
De KNMG pleit voor een onverminderde inzet van de politiek om met het veld oplossingen te vinden
om dit tekort terug te dringen. De KNMG denkt daar graag in mee.<br>Eén manier om het tekort te
bestrijden is het beter organiseren van orgaandonatie in ziekenhuizen en het optimaliseren van
communicatie met de nabestaanden. Dit kan leiden tot terugdringing van het percentage
familieweigeringen en tot een maximale donor-efficiëntie. Sinds 2012 lopen hiervoor regionale
pilots, die eind 2014 worden geëvalueerd. Het is van belang de effecten daarvan te kennen.<br>Een
andere manier is om zoveel mogelijk mensen zich te laten registreren in het Donorregister. Dat
maakt voor nabestaanden de wens van de overledene direct duidelijk, wat mogelijk tot minder
weigeringen door nabestaanden zal leiden. De KNMG heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke
campagne “Nederland zegt Ja” die mensen oproept zich te registreren in het Donorregister
(www.jaofnee.nl).
De eventuele overgang naar een actief donorregistratiesysteem (je bent orgaandonor, tenzij je actief
aangeeft dit niet te willen zijn) om het donorpotentieel nog verder op te voeren, zoals voorgesteld
door D66, vereist een gedegen motivering en een zorgvuldige afweging van aspecten als effectiviteit,
het recht op zelfbeschikking en de integriteit van het lichaam. Zoals de Raad van State adviseerde,
verdient ook de positie van wilsonbekwamen en feitelijk onbekwamen zoals laaggeletterden serieuze
aandacht. Naar de mening van de KNMG dient nader beraad plaats te vinden, mede op grond van de
evaluatie van de pilots, over de voorwaarden voor een optimale combinatie van effectief beleid en
draagvlak onder de bevolking en de medische beroepsgroep.
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