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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de mededeling van de Commissie "Actieplan inzake orgaandonatie en 
transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten"
(2009/2104(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 184 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie 
(COM(2008)0818),

– gezien het verslag over de mededeling van de Commissie getiteld "Actieplan inzake 
orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten 
{COM(2009) 0819),

– gezien Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren 
en distribueren van menselijke weefsels en cellen1,

– gezien de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de transplantatie van 
menselijke organen,

– gelet op de Conventie van de Raad van Europa over mensenrechten en biogeneeskunde en 
het Additioneel Protocol over orgaan- en weefseltransplantatie van menselijke herkomst,

– gezien de Conferentie over de veiligheid en de kwaliteit van orgaandonatie en -
transplantatie die op 17 en 18 september 2003 in Venetië is gehouden,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2009),

A. overwegende dat er thans 56.000 patiënten in de EU in afwachting zijn van een geschikte 
orgaandonatie en dat naar schatting twaalf mensen per dag, die op een transplantaat 
wachten, overlijden,

B. overwegende dat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan in postmortale 
orgaandonaties, variërend van 34,2 donoren per miljoen inwoners (pmi) in Spanje tot 1,1 
pmi in Bulgarije en dat het gebrek aan organen een belangrijke negatieve factor is voor 
transplantatieprogramma's,

C. overwegende dat orgaandonatie en -transplantatie gevoelige en complexe vraagstukken 

                                               
1 PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48.
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zijn met een belangrijke ethische dimensie, en dat voor de ontwikkeling daarvan volledige 
medewerking van de samenleving en betrokkenheid van alle belanghebbenden vereist is,

D. overwegende dat het met orgaantransplantatie mogelijk is levens te redden, waardoor de 
levenskwaliteit stijgt en dat daarbij sprake is van de beste kosten/baten-ratio, als 
vergeleken wordt met andere vervangende therapieën voor bijvoorbeeld 
niertransplantaties, en dat patiënten daardoor ook meer mogelijkheden hebben om aan het 
sociale leven en het arbeidsproces deel te nemen,

E. overwegende dat de uitwisseling van organen tussen lidstaten reeds de gangbare praktijk 
is, hoewel er grote verschillen in het aantal uitgewisselde grensoverschrijdende organen 
tussen lidstaten bestaan, en overwegende dat de uitwisseling van organen tussen lidstaten 
vergemakkelijkt is door de oprichting van internationale uitwisselingsorganisaties, zoals 
Eurotransplant en Scandiatransplant,

F. overwegende dat alleen Spanje en enkele andere lidstaten erin geslaagd zijn het aantal 
postmortale donaties aanmerkelijk te verhogen en dat gebleken is dat dit soort 
verhogingen samenhangen met de invoering van bepaalde organisatorische praktijken, die 
de herkenning van potentiële donoren door de systemen mogelijk maken en die ertoe 
bijdragen dat het aantal overledenen dat ook werkelijk donor wordt, wordt 
gemaximaliseerd,

G. overwegende dat Richtlijn 2004/23/EG een duidelijk rechtskader voor orgaandonatie en -
transplantatie in de EU biedt, zodat in elke lidstaat een bevoegde nationale autoriteit 
opgericht of aangewezen wordt om te zorgen voor overeenstemming met de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van de EU, 

H. overwegende dat buiten kijf staat dat een grotere beschikbaarheid van organen de beste 
manier is om de handel in organen en mensenhandel, die tot doel heeft organen te 
verwijderen, te bestrijden,

I. overwegende dat de afwijzende houding tegen orgaandonaties in Europa sterk varieert, en 
dat dit wellicht kan worden verklaard uit feit dat het opleidingsniveau en de expertise van 
het medisch personeel op het gebied van communicatie en gezinszorg uiteenlopen, dat er 
verschillende wettelijke benaderingen bestaan voor instemming met orgaandonatie en de 
praktische uitvoering daarvan, en uit andere belangrijke culturele, economische of sociale 
factoren die van invloed zijn op de waarneming door het publiek van de voordelen van 
donatie en transplantatie,

J. overwegende dat de cijfers voor donaties van levende donoren in de lidstaten ook sterk 
uiteenlopen en dat het erop lijkt dat niet alle lidstaten zich bewust zijn van hun potentieel
aan donaties van levende donoren,

K. overwegende dat er alleen medisch mag worden ingegrepen wanneer de persoon in 
kwestie, nadat deze is geïnformeerd, daarmee vrijwillig akkoord is gegaan, overwegende 
dat de persoon in kwestie vooraf adequaat over het doel en de aard van de ingreep, 
alsmede over de gevolgen en risico's moet worden geïnformeerd en overwegende dat de 
persoon in kwestie zijn toestemming te allen tijde vrijwillig kan intrekken,
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L. overwegende dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat voor transplantatie bedoelde 
organen pas uit een overledene mogen worden verwijderd als de dood van de overledene 
volgens de vigerende nationale voorschriften is vastgesteld,

M. overwegende dat donatie van een levende donor als een aanvulling op postmortale donatie 
moet worden beschouwd,

N. overwegende dat bij het therapeutisch gebruik van organen het risico bestaat van de 
overdracht van besmettelijke en andere ziekten,

O. overwegende dat het openbaar bewustzijn en de publieke opinie van groot belang zijn om 
orgaandonaties te stimuleren,

1. is ingenomen met het voorstel tot invoering van een Europees Actieplan inzake 
orgaandonatie en transplantatie voor de periode 2009-2015 waarin de aanzet wordt 
gegeven voor samenwerking tussen de lidstaten d.m.v. een reeks prioritaire maatregelen, 
gebaseerd op de vaststelling en ontwikkeling van gezamenlijke doelstellingen en de 
evaluatie van donatie- en transplantatieactiviteiten via indicatoren waarmee ijkpunten en 
beste praktijken kunnen worden vastgesteld;

2. kijkt uit naar het bovengenoemde voorstel van de Commissie voor een Richtlijn, die 
kwaliteits- en veiligheidseisen moet vastleggen voor het doneren, verkrijgen, testen, 
bewaren, vervoeren en distribueren van organen binnen de EU; benadrukt echter dat het 
komende wetgevingskader geen buitensporige administratieve last voor de lidstaten met 
zich mee mag brengen; wijst erop dat het nieuwe wetgevingdocument de inspanningen 
van de lidstaten moet aanvullen en versterken om een actieve en doeltreffende 
coördinatiemethode te verwezenlijken zonder de invoering of handhaving van strengere 
regels in de weg te staan;

3. uit zijn bezorgdheid over het tekort aan voor transplantatie beschikbare menselijke 
organen om aan de vraag van de patiënten te kunnen voldoen; stelt vast dat het nijpende 
gebrek aan orgaandonoren de volledige ontwikkeling van de transplantatiediensten nog 
altijd in ernstige mate belemmert en de grootste uitdaging voor de lidstaten op het gebied 
van de orgaantransplantatie vormt;

4. is van mening dat het belangrijk is dat er geen wettelijke beperkingen mogen zijn voor het 
gebruik van, voor therapeutische doeleinden beschikbare organen en dat de samenleving 
vertrouwen heeft in de donatie- en transplantatiesystemen, zodat gewaarborgd wordt dat 
er geen beschikbare organen worden verspild;

5. wijst op het belang van de organisatorische aspecten van het verkrijgen van organen en 
beklemtoont dat de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen lidstaten in 
landen met een gering aanbod van organen zal bijdragen aan een verbetering van de 
donatiecijfers, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het voorbeeld van diverse landen binnen en 
buiten de EU, waar, nadat zij delen van het Spaanse model hadden overgenomen, de 
orgaandonaties zijn toegenomen; 

6. onderstreept dat organisatorische veranderingen bij de donatie en verkrijging van organen 
kunnen leiden tot een forse, blijvende verhoging van de beschikbaarheid;
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7. wijst op het belang van een grensoverschrijdende uitwisseling van organen omdat voor 
elke ontvanger een passende donor moet worden gevonden, zodat een grote donorpool 
belangrijk is om aan de behoeften van alle patiënten op de wachtlijsten te kunnen voldoen; 
is van mening dat ontvangers die een weinig voorkomende match nodig hebben zonder 
uitwisseling van organen tussen de lidstaten slechts een geringe kans hebben om een 
orgaan te krijgen, terwijl anderzijds specifieke donoren niet in aanmerking worden 
genomen omdat er geen geschikte ontvanger op de wachtlijsten staat;

8. onderstreept dat een hoog gezondheidsniveau voor patiënten in de gehele EU alleen 
bereikt kan worden door de vaststelling van gezamenlijke, bindende kwaliteits- en 
veiligheidsnormen; 

9. onderstreept dat de herkenning van potentiële donoren een van de belangrijkste stappen in 
het proces van de postmortale orgaandonatie is; benadrukt dat de aanwijzing van een 
aanspreekpartner voor donaties in een ziekenhuis (de transplantatiecoördinator) die tot 
taak heeft een proactief donoropsporingsprogramma op te zetten en het gehele 
orgaandonatieproces te optimaliseren, de belangrijkste stap is om meer donoren op te 
sporen en te werven;

10. onderstreept dat de donatie vrijwillig en onbaatzuchtig moet zijn en binnen een 
nauwkeurig vastgelegd juridisch en ethisch kader moet verlopen;

11. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat er met het oog op een rechtsgeldige verklaring
van toestemming voor of weigering van orgaandonaties door de overledene of zijn/haar 
familieleden een duidelijke rechtsgrondslag wordt geschapen;

12. steunt maatregelen die de bescherming van levende donoren tot doel hebben en 
waarborgen dat de orgaandonatie onbaatzuchtig en vrijwillig plaatsvindt en betaling 
uitsluitend bedoeld is als compensatie, die strikt beperkt blijft tot vergoeding van de 
onkosten en ongemakken die met de donatie gepaard gaan; dringt er bij de lidstaten op aan 
de voorwaarden vast te stellen waaronder compensatie mag worden verleend;

13. benadrukt dat de invoering van goed gestructureerde operationele systemen en het 
stimuleren van succesvolle modellen op nationaal niveau van het grootste belang zijn; 
stelt voor dat de operationele systemen samengesteld moeten zijn uit een adequaat 
rechtskader, technische en logistieke infrastructuur en organisatorische ondersteuning, 
gekoppeld aan een doeltreffend toewijzingssysteem;

14. dringt er bij de lidstaten op aan de ontwikkeling van kwaliteitsverbeteringsprogramma's 
voor orgaandonaties in alle ziekenhuizen met orgaandonatiepotentieel te bevorderen, die 
in eerste instantie gebaseerd zijn op een interne beoordeling van het gehele 
orgaandonatieproces door intensive-carespecialisten en de transplantatiecoördinator van 
elk ziekenhuis, maar deze zo nodig en indien mogelijk ook aan te vullen met externe 
audits van de centra;

15. onderstreept dat permanente educatie een essentieel onderdeel van de 
communicatiestrategieën van de lidstaten op dit gebied moet zijn; stelt met name voor dat 
mensen aangemoedigd worden over orgaandonatie te praten en hun wensen in verband 
met donatie aan hun naaste familieleden kenbaar te maken; stelt vast dat niet meer dan 
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41% van de Europese burgers met hun familieleden over orgaandonatie hebben 
gesproken;

16. verzoekt de lidstaten derhalve de kennis en communicatieve vaardigheden van medisch 
personeel en patiëntenondersteuningsgroepen op het gebied van orgaantransplantatie te 
verbeteren; roept de Commissie, de lidstaten en de organisaties van het maatschappelijke 
middenveld op bij te dragen aan deze inspanning om het publieke bewustzijn te verhogen 
met betrekking tot de mogelijkheid van orgaandonatie, en daarbij rekening te houden met 
de culturele bijzonderheden van de afzonderlijke lidstaten; 

17. verzoekt de lidstaten het potentieel aan postmortale donaties door de invoering van 
doeltreffende systemen voor de vaststelling van orgaandonoren en door bevordering van 
de transplantatiecoördinatoren in Europese ziekenhuizen volledig te benutten; verzoekt de 
lidstaten het gebruik van organen van donoren die aan "ruimere" criteria worden 
onderworpen te evalueren,  waarbij kwaliteits- en veiligheidsaspecten niet uit het oog 
mogen worden verloren;

18. dringt er bij de lidstaten op aan het bevorderen van donaties van levende donoren als 
aanvulling op postmortale donaties te onderzoeken;

19. is van oordeel dat alle voorschriften voor transplantatiesystemen (toewijzing, toegang tot 
transplantatiediensten, gegevens betreffende activiteiten, enz.) openbaar gemaakt en 
adequaat gecontroleerd moeten worden, omdat elke vorm van onterechte discriminatie 
met betrekking tot de toegang tot wachtlijsten voor transplantatie en/of therapeutische 
procedures moet worden voorkomen;

20. merkt op dat er geen uitgebreid systeem bestaat voor het verzamelen van gegevens over 
de verschillende soorten transplantaties en de resultaten daarvan, ondanks het feit dat 
verscheidene lidstaten een verplichte registratie van transplantatieprocedures hebben 
ingevoerd en er daarnaast ook enkele vrijwillige registers bestaan;

21. is derhalve een groot voorstander van de invoering van nationale en EU-registers en van 
een methodiek om de, in bestaande follow-upregisters vervatte resultaten van ontvangers 
van organen na transplantatie met elkaar te vergelijken, met inachtneming van de 
bestaande Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

22. steunt derhalve de invoering van nationale en communautaire follow-upregisters voor 
levende donoren, zodat de bescherming van hun gezondheid beter kan worden 
gewaarborgd;

23. wijst erop dat er een verband bestaat tussen het tekort aan en de handel in organen en 
mensenhandel waarbij het gaat om verwijdering van organen; wijst erop dat elk 
commercieel gebruik van organen waardoor een rechtvaardige toegang tot transplantatie 
onmogelijk wordt onethisch is, niet strookt met de meest elementaire menselijke waarden, 
strijdig is met artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de 
biogeneeskunde en verboden is krachtens artikel 3, lid 2 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; benadrukt dat deze praktijken beter onder controle 
kunnen worden gehouden als het aanbod van organen in de lidstaten groter wordt, omdat 
burgers van de Europese Unie dan niet langer buiten de EU, en buiten de in de lidstaten 
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geldende wettelijke en ethische randvoorwaarden om, behoeven te proberen een orgaan te 
bemachtigen;

24. verzoekt de lidstaten met klem mechanismen in te voeren om te voorkomen dat medisch 
personeel, instellingen of verzekeringsondernemingen burgers van de Unie aanmoedigen 
een orgaan in een derde land te bemachtigen via praktijken als orgaan- en mensenhandel, 
waarbij het gaat om het verwijderen van organen; dringt er bij de lidstaten op aan dit soort 
gevallen op hun grondgebied in het oog te houden; verzoekt de lidstaten met klem met 
wettelijke maatregelen, waaronder sancties, op te treden tegen personen die dit soort 
activiteiten bevorderen en/of zich daarmee bezighouden;

25. erkent dat het van vitaal belang is de kwaliteit en de veiligheid van orgaandonatie en -
transplantatie te verbeteren; wijst erop de transplantatierisico's daardoor kleiner worden 
waardoor er later ook minder complicaties optreden; erkent dat acties met betrekking tot 
de kwaliteit en veiligheid van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van organen en 
omgekeerd; verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen hun capaciteit te ontwikkelen 
voor het opstellen en ontwikkelen van regelgevingskaders ter bevordering van kwaliteit en 
veiligheid;

26. onderstreept dat een goede samenwerking tussen medisch personeel en nationale 
autoriteiten noodzakelijk is en daaruit ook een toegevoegde waarde ontstaat;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

INLEIDING

Nobelprijswinnaar Joseph Murray was de eerste die er - in 1952 - in slaagde een succesvolle 
niertransplantatie uit te voeren bij een eeneiige tweeling. Sindsdien heeft de 
orgaantransplantatie zich langzamerhand ontwikkeld tot een beproefde therapie van 
onomstreden belang. Niertransplantatie is voor patiënten met terminale nierinsufficiëntie, 
vergeleken met andere niervervangingstherapieën, de beste behandelingsmethode, zowel wat 
de overlevingskansen betreft als ook met het oog op de levenskwaliteit en de 
kostenefficiëntie. In een meta-analytisch onderzoek naar de, in een periode van 20 jaar 
gepubliceerde medische en economische literatuur over de beoordeling van 
niervervangingstherapieën, kwamen de auteurs tot de conclusie dat niertransplantatie in de 
loop der tijd steeds goedkoper is geworden. Terwijl de kosten voor nierdialyse onveranderd 
$55.000 tot $80.000 per gewonnen levensjaar bedroegen, kwam een niertransplantatie uit op 
$10.000 per gewonnen levensjaar1.
1

Lever-, hart- en longtransplantatie vormen een bijna uniek therapeutisch alternatief voor 
patiënten met terminale lever-, hart- en longinsufficiëntie, hoewel ook levertransplantaties 
zijn uitgevoerd voor de behandeling van specifieke pathologieën, die niet leiden tot een 
terminale leverinsufficiëntie. Alvleeskliertransplantatie, waarvoor verschillende manieren 
bestaan, wordt toegepast om bij bepaalde diabetespatiënten de insulineproductie weer op gang 
te brengen en daarmee de levensverwachting en -kwaliteit van deze patiënten te verhogen. 
Transplantatie van de dunne darm maakt gewoonlijk deel uit van de transplantatie van 
meerdere organen en wordt relatief zelden uitgevoerd; onder bepaalde omstandigheden kan 
deze maatregel echter levensreddend zijn. 

Dankzij geavanceerde operatietechnieken, de beschikbaarheid van nieuwe 
immunosuppressieve geneesmiddelen en de groeiende ervaring van de 
transplantatiechirurgische en -medische teams zijn in de loop der tijd ook de 
behandelingsresultaten van orgaantransplantaties beter geworden. Volgens het jaarverslag van 
2006 van het OPTN/SDRD (Organ Procurement and Transplantation Network) ligt de niet-
gecorrigeerde overlevingskans voor patiënten die in de periode 1999-2004 postmortale 
nierdonaties uit een bestand van niet-marginale donornieren ontvingen, na één, drie en vijf 
jaar bij respectievelijk 91%, 80% en 70%. Voor patiënten die nierdonaties uit een ruimer 
bestand kregen, is de niet-gecorrigeerde overlevingskans in deze follow-upperiodes 
respectievelijk 82%, 68% en 53%.

Een positieve trend blijkt ook uit de overlevingskansen van patiënten na een 
levertransplantatie. Volgens gegevens van het Spaanse levertransplantatieregister is de 
overlevingskans voor patiënten die in de periode 1984-1987 een donorlever kregen 47,2%; dit 
cijfer steeg voor patiënten die in de periode 2003-2005 een donorlever kregen al tot 76,6%. 
Vergelijkbaar positieve cijfers zijn ook te vinden in het Europese levertransplantatieregister. 
Terwijl de overlevingskansen bij levertransplantaties in de periode 1968-1988 na 10 jaar voor 
patiënten en donororganen respectievelijk bij 36% en 31% lagen, zijn de corresponderende 

                                               
1 Dr Rafael Matesanz en Beatriz Dominguez-Gil, "Strategies to optimize deceased organ donation"
Transplantation Reviews, volume 21, nummer 4, oktober 2007, blz. 177 - 188.
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cijfers voor transplantaties na 1988 respectievelijk 60% en 51%. 

De halfwaardetijd bedroeg bij volwassenen die in de periode 1982-1988 een donorhart kregen 
8,2 jaar en liep voor patiënten die in de periode 1994-1998 een donorhart kregen al op tot 10,2 
jaar en deze opwaartse trend zet zich volgens het Internationaal register voor hart- en 
longtransplantaties voort.  

Veel problemen op het gebied van de orgaantransplantatie moeten echter nog worden 
opgelost: veel transplantaten gaan verloren omdat op de lange termijn zogenaamde chronische 
afstotingsreacties optreden of de patiënt met een goed werkend donororgaan overlijdt, meestal 
als gevolg van een hart- of vaatziekte. Afgezien daarvan dalen de levensverwachting en de 
levenskwaliteit van orgaanontvangers als gevolg van de korte- en langetermijngevolgen van 
de aantasting van het immuunsysteem. 

Nog afgezien van deze problemen is de uitgangspositie al problematisch door de enorme 
kloof tussen het aantal patiënten dat in afwachting is van een transplantaat en het aantal 
patiënten dat ook werkelijk een donororgaan ontvangt. Dat is, gemeten aan de vraag, het 
gevolg van het gebrek aan donororganen. Terwijl het aantal patiënten op de wachtlijsten 
groeit, nemen het aantal donaties en het aantal beschikbare donororganen niet, of slechts zeer 
langzaam, toe. 

Het gevolg van het feit dat er steeds meer patiënten op de wachtlijsten komen maar het aantal 
patiënten, dat een donororgaan krijgt, nauwelijks toeneemt is, dat de wachttijden langer 
worden. De wachttijd bij een niertransplantatie is echter duur en kan bovendien negatieve 
gevolgen hebben voor het transplantaat of de patiënt zelfs het leven kosten. Bovendien moet 
worden gevreesd dat het aantal patiënten dat in afwachting van een transplantaat overlijdt, 
eveneens toeneemt. Het is zelfs mogelijk dat de omvang van het orgaangebrek nog te laag 
wordt aangegeven omdat het tekort aan donororganen er artsen in sommige gevallen van kan 
weerhouden nog meer patiënten op de wachtlijsten te zetten.  

Het nijpende gebrek aan organen is dus de grootste uitdaging op het gebied van de 
orgaantransplantatie. Daarom is het belangrijk dat er een gestructureerde en geïntegreerde 
benadering wordt gehanteerd.  

ORGAANDONATIE NA INTREDING VAN DE HERSENDOOD

Verwijdering van postmortale donaties vindt voornamelijk plaats na intreding van de 
hersendood. Er zij op gewezen dat dit bij slechts 1% van de overledenen en 3% van de 
mensen die in een ziekenhuis overlijden het geval is. Het aantal mogelijke hersendode 
donoren is dus beperkt. Met het oog op deze beperking is het potentieel van de postmortale 
donaties na intreding van de hersendood moeilijk vast te stellen omdat het doneren en 
verkrijgen van organen een uiterst delicaat en ingewikkeld proces is, waarbij vele actoren 
moeten samenwerken en dat op elk moment kan mislukken. Bovendien moet het hele proces 
zich binnen zeer korte tijd voltrekken waardoor het welslagen nog meer onder druk komt te 
staan. In dit proces kunnen verschillende elementaire onderdelen worden vastgesteld: 

 Identificatie van de donor: Alle potentiële donoren moeten in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden vastgesteld. Deze vroegtijdige vaststelling van een donor 
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vergemakkelijkt het onderzoek en een adequate voorbereiding van de donor, maar 
betekent in deze eerste en cruciale fase natuurlijk wel dat er proactief moet worden 
gehandeld. 

 Onderzoek van de donor: Het risico dat bij de orgaantransplantatie een ernstige 
ziekte (neoplasma, infectie) van de donor op de ontvanger wordt overgebracht, moet 
zo klein mogelijk worden gehouden. Tevens moet er echter voor worden gezorgd dat 
alleen de daarvoor in aanmerking komende organen bij het afval terechtkomen, zodat 
potentiële donororganen niet onnodig verloren gaan. 

 Instandhouding van de lichamelijke toestand van de donor: Het is van cruciaal 
belang dat de ter beschikking staande organen voor verwijdering in goede conditie 
worden gehouden. Dat de lichamelijke toestand van een potentiële donor op de 
intensive care voor en tijdens het verwijderen van het orgaan in goede conditie wordt 
gehouden, is voor de toestand van de donororganen van cruciaal belang. Een gebrek 
aan zorgvuldigheid met betrekking tot de lichamelijke toestand van de donor kan ertoe 
leiden dat een donororgaan onbruikbaar wordt of dat de kans op afstoting toeneemt. 

 Toestemming/machtiging: Organen mogen pas worden uitgenomen als daarvoor de 
desbetreffende toestemming of machtiging is gegeven. In de landen gelden 
verschillende wettelijke voorschriften voor het verkrijgen van toestemming: terwijl 
sommige landen uitgaan van een aangenomen toestemming (of opting-outbenadering), 
moet er in andere landen sprake zijn van nadrukkelijke toestemming (opting-
inbenadering). 

 Orgaanverwijdering: Welke operatietechniek voor het verwijderen van 
donororganen wordt toegepast, hoe voor en tijdens het vervoer met de uitgenomen 
organen wordt omgegaan of hoe deze in deze tijd worden geconserveerd, is voor het 
welslagen van een transplantatie van cruciaal belang. Elk jaar wordt een aantal 
organen tijdens de verwijdering en/of het vervoer beschadigd. In enkele gevallen kan 
de schade worden gerepareerd maar sommige donororganen moeten worden 
weggegooid. Om het succes van de transplantatie te waarborgen moeten de 
verwijderingsactiviteiten worden gecoördineerd. 

 Toewijzing van organen: Voor sommige organen, vooral nieren, harten en organen 
van kinderen, hangt het langetermijnsucces van een transplantatie er ten dele van af of 
een goede match tussen donor en ontvanger gewaarborgd is. Een goed georganiseerd 
systeem voor optimale toewijzing en optimaal vervoer van donororganen is dus 
belangrijk. In sommige gevallen moeten organen tussen transplantatieorganisaties en 
landen worden uitgewisseld om een optimale toewijzing te garanderen. Samenwerking 
tussen landen wordt steeds belangrijker.

Het ligt voor de hand dat het bij de orgaandonatie na intreding van de hersendood om een 
delicaat, complex en langdurig proces gaat. Enerzijds is de medewerking van de meest 
uiteenlopende vakmensen vereist en anderzijds dreigt in elke fase van het proces het gevaar 
dat de donor uitvalt en/of een donororgaan verloren gaat.

Er zijn in de EU grote verschillen in de orgaandonatie- en transplantatiecijfers. Terwijl er in 
Spanje 34-35 donoren per miljoen inwoners zijn, is dit cijfer in Bulgarije 1,1. Deze 
verschillen zijn niet makkelijk te verklaren maar het is duidelijk dat sommige 
organisatiemodellen beter functioneren dan andere. De samenwerking tussen de lidstaten 
moet gericht zijn op de vaststelling van de meest doeltreffende systemen, waarbij ervaring 
wordt uitgewisseld en de meest beproefde praktijken worden bevorderd en waarbij de 
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lidstaten worden gesteund die nog niet beschikken over voldoende ontwikkelde 
transplantatiesystemen.

Het voorstel van de Commissie tot invoering van een Europees Actieplan inzake 
orgaandonatie en transplantatie voor de periode 2009-2015 geeft de aanzet voor 
samenwerking tussen de lidstaten, gebaseerd op een reeks prioritaire maatregelen, de 
vaststelling en ontwikkeling van gezamenlijke doelstellingen, kwantitatieve en kwalitatieve 
indicatoren en ijkpunten, regelmatige verslaglegging en de vaststelling van beste praktijken.


