Orgaan en weefseldonatie

www

. nw z

. nl

Wat kan de donatiecoördinator voor u betekenen?

Inhoud
Wat is een donatiecoördinator?

3

Wat doet een donatiecoördinator?

3

Wat kan de donatiecoördinator voor u betekenen?

3

Met wie werkt de donatiecoördinator samen?

4

Achtergrond

5

Meer informatie

5

Uw vragen

6

Notities

7

2

Orgaan- en weefseldonatie is een ingewikkeld onderwerp. Aan de ene kant
de emoties van de nabestaanden over het verlies van een dierbare. Aan
de andere kant de soms nijpende situatie van mensen die afhankelijk zijn
van donatie voor hun gezondheid. Daarnaast denken artsen er niet altijd
aan om donatie met nabestaanden te bespreken. En wellicht weerhoudt
schroom hen om het onderwerp aan te kaarten.

Wat is een donatiecoördinator?
Kortom een situatie die vraagt om een persoon die zich met al deze facetten
bezighoudt en waakt over zorgvuldigheid rond de procedure. Zo iemand is een
donatiecoördinator, over het algemeen een ervaren IC-verpleegkundige, die zich
in donatie heeft gespecialiseerd.

Wat doet een donatiecoördinator?
Een donatiecoördinator zorgt ervoor dat:
•	er aandacht is voor orgaan- en weefseldonatie rond alle overledenen in het
ziekenhuis
•	de donatieprocedure naar tevredenheid van nabestaanden wordt uitgevoerd
•	de donatieprocedure conform de Wet op Orgaandonatie wordt uitgevoerd
•	het ernstige tekort aan organen en weefsels voor transplantatiedoeleinden
wordt teruggedrongen

Wat kan de donatiecoördinator voor u betekenen?

Begeleiden van nabestaanden na afloop van orgaan- en weefseldonatie
Nabestaanden van de orgaandonor worden tijdens het donatieproces bijgestaan door een transplantatiecoördinator. Dat is een medewerker van een
academisch ziekenhuis, die een coördinerende rol heeft bij de uitvoering van
orgaandonatie. Als het donatieproces achter de rug is, worden nabestaanden als zij dat willen - begeleid door deze transplantatiecoördinator met informatie
en ondersteuning.
Nabestaanden krijgen de informatie over weefseldonatie van de NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting).

3

Scholing aan artsen en verpleegkundigen
De donatiecoördinator verzorgt scholing aan artsen en verpleegkundigen.
De scholing bestaat uit:
•	bewust maken van wanneer aandacht voor donatie belangrijk is
•	informeren over de donatieprocedures conform de Wet op Orgaandonatie
•	zorgvuldige informatie aan nabestaanden. Daarvoor geeft de donatiecoördinator richtlijnen
•	training communicatieve vaardigheid: artsen en verpleegkundigen kunnen
een training volgen, waarin onder meer het stellen van de donatievraag aan
nabestaanden aan de orde komt

Begeleiden bij correcte uitvoering van de donatieprocedures
De donatiecoördinator levert een bijdrage aan het correct uitvoeren van donatieprocedures en begeleidt en ondersteunt desgevraagd artsen en verpleegkundigen bij deze procedures. Verder controleert en registreert de donatiecoordinator of de professionals bij alle overledenen volgens de regels gehandeld hebben
en koppelt dit aan hen terug.

Voorlichting over orgaan- en weefseldonatie
De donatiecoördinator geeft ook desgevraagd voorlichting of scholing aan
andere instellingen.

Met wie werkt de donatiecoördinator samen?
De donatiecoördinator is het centrale aanspreekpunt in het ziekenhuis voor
alles rond donatie en werkt daarbij samen met:

Artsen en verpleegkundigen
De artsen en verpleegkundigen voeren de procedures uit. De donatiecoördinator
ondersteunt en/of adviseert hen desgewenst bij de uitvoering ervan.

Donatiecommissie
De donatiecommissie zorgt ervoor dat de donatiecoördinator de werkwijze in
het ziekenhuis goed kent. Deze commissie bestaat naast de donatiecoördinator en donatie-intensivist (een specialist die deskundig is op het gebied van
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donatie) uit:
•	afgevaardigde van de raad van bestuur
•	medisch specialisten
•	verpleegkundigen
•	eventueel een pastoraal medewerker

Transplantatiecoördinator
De donatiecoördinator werkt nauw samen met de transplantatiecoördinator uit
een academisch ziekenhuis. Beiden dragen zorg voor de scholing van artsen en
verpleegkundigen.
De donatiecoördinator en transplantatencoördinator vullen elkaar uitstekend
aan.

Achtergrond
Het aanstellen van donatiecoördinatoren was een initiatief van Nierstichting
Nederland (NSN) en de Nierpatiëntenvereniging LVD. In eerste instantie ging het
om 6 ziekenhuizen.
Aanleiding was de sterke daling van het aantal donoren sinds de invoering van
de Wet op Orgaandonatie in 1998. Hierdoor werden de wachtlijsten voor met
name orgaantransplantaties steeds langer. Verder bleek uit onderzoek dat meer
overledenen in ziekenhuizen donor konden zijn.
Het ministerie van VWS ondersteunde het initiatief van de NSN en de LVD en
stelde in 2000 donatiefunctionarissen aan in nog eens 6 ziekenhuizen.
Inmiddels werken donatiecoördinatoren in zo’n 60% van de ziekenhuizen.

Meer informatie
Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie kunt u vinden op de volgende
websites:
•	Nederlandse Transplantatie Stichting,
www.nederlandsetransplantatiestichting.nl
•	Nierstichting, www.nierstichting.nl
•	Donorregister, www.donorregister.nl
•	Stichting Transplantatie Nu, www.stnu.nl
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Uw vragen
Ook kunt u met uw vragen terecht bij de donatiecoördinatoren van locatie
Alkmaar en Den Helder. Op werkdagen te bereiken tussen 08:30 en 17:00 uur op
telefoonnummer 06 - 5395 6297 of 06 - 3008 4618. Ook kunt u een e-mail met
uw vraag sturen naar donatiecoördinator@nwz.nl
Donatiecoördinatoren Noordwest:
Brigite van Hout en
Anne-marie van den Berg-Rooijakkers.
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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