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1. INLEIDING 

Artikel 152, 4 van het Verdrag geeft de EU de bevoegdheid "maatregelen aan te nemen 
waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen van 
menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat 
maatregelen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft." 

De Richtlijnen inzake kwaliteits- en veiligheidseisen voor bloed, voor weefsels en cellen 
werden respectievelijk al in 2003 en 2004 aangenomen. Er werd toen beslist om voor organen 
een apart pad te volgen. Als gevolg hiervan publiceerde de Europese Commissie op 31 mei 
2007 een Mededeling waarin ze 3 zaken voorop stelde: 

(i) een wetgevend instrument voor kwaliteits- en veiligheidsnormen; 

(ii) een Actieplan voor versterkte samenwerking en het uitwisselen van beste praktijken 
tussen de lidstaten en 

(iii) maatregelen om orgaanhandel te voorkomen. 

De Raad steunde de voorstellen van de Commissie in zijn conclusies van 6 december 2007.
Ook het Europees Parlement verwelkomde de Mededeling van de Commissie in zijn resolutie 
van 22 april 2008. Het Parlement vroeg de Commissie uitdrukkelijk om snel met een voorstel 
van richtlijn en Actieplan te komen om zo het gezamenlijke doel te bereiken, namelijk het
aantal beschikbare organen voor donatie in Europa op een veilige manier te verhogen. 

Op 8 december 2008 publiceerde de Commissie de voorstellen tot richtlijn en Actieplan, 
samen met een uitgebreide impactbeoordeling. De rapporteur verwelkomt de voorstellen maar 
vindt het jammer dat het Europees Parlement wegens de aankomende verkiezingen 
onvoldoende tijd heeft om het besluitvormingsproces af te werken. Enkel een eerste 
bespreking over de richtlijn op basis van deze nota is nog mogelijk tijdens de laatste 
vergadering van de commissie volksgezondheid van deze legislatuur. De rapporteur betreurt 
eveneens het feit dat de discussie over richtlijn en Actieplan niet gelijktijdig kan worden 
gevoerd. 

2. DISCUSSIEPUNTEN 

De rapporteur verwelkomt de kaderaanpak van het voorstel: de richtlijn wil verzekeren dat 
de noodzakelijke structuren voor de kwaliteit en veiligheid van organen aanwezig zijn in de 
lidstaten, maar biedt voldoende ruimte aan de bevoegde autoriteiten in de lidstaten om de 
precieze invulling verder te bepalen. Het lijkt belangrijk om aan te stippen dat de richtlijn 
geen standaarden bepaalt voor donoren of ontvangers, enkel voor organen. 

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van organen op EU-niveau kan enerzijds de 
samenwerking tussen de lidstaten en de grensoverschrijdende uitwisseling van organen 
faciliteren en anderzijds indirect de illegale handel in organen bestrijden (o.a. door de 
creatie van nationale overzichtsautoriteit(en) en nationale kwaliteitsprogramma's, door het 
verzekeren van de traceerbaarheid, het waarborgen van de bescherming van de donor en het 
verzekeren van een volledige karakterisatie van het orgaan). 
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De rapporteur heeft de voorbije weken talrijke gesprekken gevoerd met belanghebbenden 
(artsen, patiënten, transplantcoördinatoren, overheden, ...). Allen verwelkomen de voorstellen 
en beschouwen ze als vrij volledig. Uiteraard zijn er steeds punten die verdere verduidelijking 
behoeven of voor verbetering vatbaar zijn. 

1. Flexibiliteit

In zijn resolutie van april 2008, beklemtoonde het Europees Parlement dat de richtlijn 
voldoende flexibel moet zijn en dat finaal de arts beslist of het orgaan aan alle criteria voldoet. 
De rapporteur benadrukt dat de richtlijn geen bijkomende administratieve last voor de 
lidstaten of dienstverleners met zich mag meebrengen. In dit kader lijkt het belangrijk
volgende punten aan te stippen: 

 De nationale kwaliteitsprogramma's moeten de lidstaten in staat stellen het hele 
proces van orgaantransplantatie te monitoren en verbeteringen aan te brengen. Zowel 
de mate van gedetailleerdheid als de taak van de verschillende partners in het proces 
kunnen aanleiding geven tot verdere discussie. Het is immers niet de bedoeling dat de 
richtlijn het gebruik van bestaande goede praktijken, noch praktijken die aangepast 
zijn aan de heersende voorwaarden en omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten, in 
gevaar zou brengen, dan wel voorwaarden omvat die kunnen leiden tot een afname 
van het aantal potentiële en feitelijke donoren. 

 De richtlijn stelt voorop de ischemische tijd te beperken. Het blijft de zaak van de 
nationale autoriteiten deze ischemische tijd af te wegen ten opzichte van de stijgende 
transportkosten en rekening te houden met kostefficiëntie. De rapporteur is van 
mening dat de bepalingen inzake vervoer van organen hierom voldoende ruimte 
moeten laten om deze afweging te maken.   

 De rapporteur is verheugd dat de Europese Commissie de volledige karakterisatie van 
organen en donoren tot in detail heeft opgenomen in de Annex en hiervoor niet 
gekozen heeft voor de comitologieprocedure. Misschien schrikt de mate van 
gedetailleerdheid voor niet-specialisten op het eerste zicht af, maar de Annex bevat 
geen verbod noch worden specifieke testresultaten gevraagd. De Annex moet 
integendeel de arts en zijn team in staat stellen op basis van het volledige overzicht 
van alle kenmerken een risicobeoordeling van het orgaan uit te voeren. Transplantatie 
is een jonge specialisatie: onderzoek is dan ook cruciaal en de medische vooruitgang
moet in rekening kunnen worden gebracht. Om die reden is het belangrijk dat artikel 
25 van de richtlijn deze flexibiliteit mogelijk maakt, gezien daarin wordt bepaald dat 
de Annex kan worden geactualiseerd via comitologie. 

 De rapporteur wijst erop dat de nieuwe richtlijn de inspanningen van de lidstaten 
moet aanvullen en versterken om een actieve, doeltreffende coördinatiemethode te 
verwezenlijken zonder de invoering of handhaving van strengere regels in de weg te 
staan. 
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2. Nationale autoriteiten en Europese uitwisselingsorganisaties 

 Het voorstel dat elke lidstaat (een) nationale autoriteit(en) moet aanduiden wordt als 
cruciaal ervaren: de praktijk leert ons dat een dergelijk centraal systeem kan leiden tot 
een stijging van het aantal donoren. Het takenpakket van deze autoriteiten lijkt echter 
vooral voor de lidstaten die nog geen dergelijke nationale autoriteit hebben 
ontwikkeld, erg ambitieus. 

 De uitwisseling van organen tussen lidstaten blijft ook essentieel. Het zal belangrijk 
zijn na te gaan in welke mate de richtlijn de mogelijkheid geeft aan de lidstaten om de 
bestaande relatie met Europese uitwisselingsorganisaties te behouden of niet, of om 
nieuwe relaties uit te bouwen. Artikel 22 stipuleert immers dat de lidstaten 
bevoegdheden kunnen delegeren aan uitwisselingsorganisaties.  

3. Verhouding tot andere wetgeving 

 Aangezien de juridische basis van deze richtlijn artikel 152 is, zijn alle regels voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ook van toepassing op deze richtlijn. Gezien 
de specificiteit van transplantatie en het delicate systeem van wachtlijsten, zou een 
uitzondering voor organen in de richtlijn voor grensoverschrijdende gezondheidszorg 
- die momenteel besproken wordt in het Europees Parlement en de Raad van Ministers 
- best overwogen worden. 

4. Afbakening van de scope van de richtlijn 

 Om elk misverstand te vermijden dient aangestipt te worden dat de bepalingen in de 
richtlijn voor wat onderzoek betreft enkel van toepassing zijn op organen die bestemd 
zijn voor transplantatie in het menselijk lichaam. 

 Ondanks het feit dat sommige belanghebbenden vragende partij zijn om de 
toewijzing/allocatie van organen ook onderwerp te maken van deze richtlijn, meent 
de rapporteur dat de toewijzing niet onmiddellijk behoort tot het onderwerp van deze 
richtlijn en buiten de bevoegdheid van de EU valt. 

 In zijn resolutie van 22 april 2008 vroeg het Europees Parlement de Commissie om 
ondersteuning te bieden aan methoden ter voorkoming en behandeling van 
orgaanafstoting. Gezien dit in het huidige voorstel nog niet aan bod komt, kan dit 
zeker een aandachtspunt vormen voor aanvulling. 

5. Definities

 De vraag blijft of de definitie van 'orgaan' voldoende duidelijk is of eventueel verder 
verfijnd moet worden om aan te geven of de definitie ook de eilandjes van 
Langerhans, samengestelde weefsels en hepatocyten omvat. 

 De definitie van de 'karakterisatie van donor en orgaan' zou mogelijk ook kunnen 
aangeven dat rekening moet worden gehouden met de geldende kennisstand van de 
transplantatiegeneeskunde zoals artikel 25 bepaalt? 
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 De rapporteur verwelkomt het feit dat de Commissie de definities van 
'verkrijgingsorganisatie en transplantatiecentrum' identiek houdt om op die 
manier de lidstaten de mogelijkheid te geven, al naargelang hun bestaande praktijken, 
de keuze te maken aan welke organisatie zij die taken toevertrouwen (i.e. menselijke 
organen verkrijgen en transplanteren).

6. Levende donoren 

 De lidstaten waar de wetgever levende donatie toelaat, moeten garanderen dat de 
anonimiteit van levende donoren die geen genetische of emotionele band met de 
ontvanger hebben, bewaard blijft. 

 Artikel 13 van het voorstel bepaalt dat donaties van menselijke organen van levende 
donoren vrijwillig en onbetaald zijn. Het Parlement stipte in zijn resolutie van 22 april 
2008 echter aan dat lidstaten de voorwaarden moeten definiëren waaronder 
compensatie mag worden toegekend. Lidstaten moeten waarborgen dat betaling 
uitsluitend bedoeld is als compensatie en strikt beperkt blijft tot vergoeding van de 
onkosten en ongemakken die met de donatie gepaard gaan. De rapporteur meent dat 
artikel 13 in die zin moet worden aangevuld met amendementen. 

 Gezien maatregelen die de bescherming van levende donoren tot doel hebben (zowel 
vanuit medisch, psychologisch als sociaal oogpunt) belangrijk zijn, onderstreept de 
rapporteur het belang van multidisciplinair overleg inzake levende donatie. 

7. Registers en traceerbaarheid 

 Een patiënt die zich buiten de EU wil laten transplanteren, zou zich ook moeten 
inschrijven in een orgaanbank, om zo fantoomtransplantaties tegen te gaan. Er bestaan 
al initiatieven terzake, de patiënt blijkt echter vaak terughoudend te zijn. Het zal 
moeten blijken tijdens de bespreking van het Actieplan of dit onderwerp in het plan 
aan bod kan komen. 

 Een van de Europese uitwisselingsorganisaties is onlangs gestart met het project 
EFRETOS inzake een Europees donoridentificatiesysteem (European Framework for 
the Evaluation of Transplanted Organs). De rapporteur kijkt met veel belangstelling 
uit naar de resultaten van dit project. Hopelijk kan het als voorbeeld dienen voor 
andere samenwerkingsverbanden en misschien op termijn leiden tot een echt Europees 
identificatiesysteem. 

 In verband met de registratie van donoren rijst regelmatig de vraag naar de uitwerking 
van een eenvormig Europees systeem op basis van dezelfde parameters, dit om de 
vergelijkbaarheid te vergroten. De huidige parameters leiden soms tot verwarring. Dit 
hoort niet thuis in de richtlijn maar kan hopelijk aan bod komen tijdens de bespreking 
van het Actieplan tussen de lidstaten. 

 De rapporteur beklemtoont dat de voorstellen inzake registers en traceerbaarheid ook 
belangrijk zijn in de strijd tegen orgaanhandel, net zo goed als de verhoging van de 
publieke bewustwording hieraan een bijdrage kan leveren. 
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