Visietekst omtrent orgaandonatie in het
AZ Jan Palfijn Gent

Terwijl heel veel mensen ongeduldig wachten op een nieuw, mogelijk levensreddend orgaan, zijn er
ook nog steeds mensen die op een wachtlijst staan maar vroeger sterven. Het zoeken en tijdig vinden
van voldoende geschikte donoren blijft daarom voor de medische wetenschap een prioritair
aandachtspunt.
Donorcoördinatieteam AZ Jan Palfijn Gent
Om aan deze nood tegemoet te komen fungeert in AZ Jan Palfijn Gent sinds enige tijd een
donorcoördinatieteam. In nauwe samenwerking met het transplantatieteam van het UZ-Gent focust
dit team zich op het identificeren van mogelijke donoren.
Donor worden: wie komt in aanmerking?
In het AZ Jan Palfijn Gent komt elke patiënt in aanmerking waarbij de diagnose van hersendood
vastgesteld wordt. Hersenweefsel is zeer gevoelig aan zuurstoftekort. Bij onvoldoende doorbloeding of
langdurig zuurstoftekort van de hersenen sterven de hersencellen onherstelbaar af. Hersendood wordt
pas vastgesteld na een vastgelegde reeks onderzoeken aan bed waarbij hersenreflexen worden
getest, desgevallend aan te vullen met meer technische onderzoeken. Minstens 3 onafhankelijke
artsen moeten deze vaststellingen doen.
Hersendood betekent dus dat de hersenen effectief afgestorven zijn zonder nog enige kans op
herstel. Enkel een kloppend hart houdt nog de vitale functies van het lichaam in stand.
Veronderstelde toestemming of overlegde toestemming?
Eens de hersendood vastgesteld, worden de verdere opties besproken met de naaste familieleden.
De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander (langer dan 6 maanden ingeschreven in het
Vreemdelingenregister) vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere
administratieve stappen. Dit principe gaat uit van een ‘veronderstelde toestemming’. Voor een patiënt
onder de 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk.
In het AZ Jan Palfijn Gent houden de artsen van het team er echter aan om, in overeenstemming met
de voorschriften van de Orde van Geneesheren, steeds toestemming te vragen aan de familie in
eerste graad: echtgeno(o)t(e), samenwonende partner, ouders, kinderen. Het overlijden en naderhand
dan nog het laten wegnemen van organen is voor de naasten een heel moeilijk moment, vooral nu
ook een dergelijke beslissing snel moet kunnen genomen worden.

Het team zal steeds proberen duidelijk te maken waarom orgaandonatie zo van vitaal belang is. Alle
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procedures worden toegelicht. Het team probeert zich in te leven in hun manier van denken en
aanvoelen. Meer nog, het probeert zich samen met de naasten in te denken wat de overledene zelf
zou hebben gewild.
Orgaanprelevatie
Na het bereiken van overeenstemming tussen het team en de naasten en na het verstrekken van de
toelichting, wordt dan overgegaan tot het verwijderen van de bruikbare organen (orgaanprelevatie). In
het AZ Jan Palfijn Gent gebeurt dit door een chirurgisch team van het UZ Gent of van een ander
ontvangend centrum. Het team van AZ Jan Palfijn Gent zorgt intussen voor steun en de begeleiding
van de naasten.
Wat gebeurt er met het orgaan?
De toewijzing van een orgaan aan een mogelijke orgaanreceptor wordt genomen door het
transplantatieteam in direct overleg met Eurotransplant. De medische noodzakelijkheid en de
compatibiliteit (geschiktheid) van het orgaan met de ontvanger ligt hier mee aan de basis.
Aanbeveling
Wij raden iedereen aan om bij leven met zijn naaste familie te bespreken hoe ze zelf staan tegenover
orgaandonatie. Als de familie goed op de hoogte is van uw eigen levenshouding en visie daaromtrent,
dan is het gemakkelijker om er over te spreken als de situatie zich voordoet.
U kan zich ook als donor laten registreren via de bevolkingsdienst van uw gemeente of stad. Deze
registratie komt dan ook terecht in het nationaal bevolkingsregister. Mocht u zich echter willen
verzetten tegen de veronderstelde toestemming, dan heeft u ook het recht om via dezelfde kanalen dit
verzet aan te tekenen. Het bevolkingsregister wordt steeds geraadpleegd.
U zult willen begrijpen dat het AZ Jan Palfijn Gent en zijn donorcoördinatieteam er voor pleit om die
laatste keuze niet te maken. Het doneren van organen is van onschatbare waarde voor de overleving
of de levenskwaliteit van veel andere mensen.

Meer informatie: www.beldonor.be en www.uzgenttransplant.be/info/

Namens het donorcoördinatorteam

Dr. Sven Picavet (Arts – Intensieve Zorgen)
Mevr. Chantal Vanthournhout (Hoofdverpleegkundige – Intensieve Zorgen)

