Praktijkonderdeel

.

Orgaandonatie: wat is de definitie?
+Het afstaan van organen. Een orgaan kan worden afgestaan door een gevende
persoon die dit orgaan kan missen zonder er zelf door in gevaar te komen (=
levende donor), maar een orgaan kan ook worden afgestaan door iemand die net
is overleden. In totaal kan de procedure 10 tot 24 uur in beslag nemen.

+2 vormen: heartbeating en non- heartbeating donatie
.

• Heartbeating: donor is hersendood, circulatie nog intact
• Non- heartbeating: circulatie niet intact, 4 categorieën
• Categorie I= overleden bij aankomst in het ziekenhuis
• Categorie II= acuut overleden, al dan niet na een poging tot reanimatie
• Categorie III= spoedig te verwachten overlijden
• Categorie IV= hartstilstand bij heartbeating donor.

Welke
wet
en
regelgeving
is
betrokken
bij
orgaandonatie?
+Wet op orgaandonatie
• Centrale registratie wilsbeschikkingen
• Rechtvaardige verdeling
• Rechtszekerheid aan betrokkenen en voorkomen van handel

+Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl)

+Eisenbesluit lichaamsmateriaal
.

• Veiligheid en kwaliteit
• Bewaren en gebruiken lichaamsmateriaal
• Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

+ZOMER 2020 automatische donorregistratie (ADR)

Welke
organen
zijn
geschikt
voor
donatie?
+Heartbeating donatie
•
•
•
•
•
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Dunne darm
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Nieren

+Non- heartbeating donatie
.

•
•
•
•
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Lever
Pancreas
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+Wat is het verschil tussen de twee groepen en waarom?

Orgaandonatie:
aan
welke
criteria
moet
men
voldoen?
Verder uitgaan van HEARTBEATING donatie!
+In algemeen iedereen multi- orgaandonor
+Rekening houden met:
• Leeftijd
.

• Algemene contra- indicaties
• Bijv: onbekende doodsoorzaak, onbekende identiteit, maligniteiten

• Orgaanspecifieke contra- indicaties
• Bijv: primaire nierziekte, bewezen levercirrose, chronische longziekte, hartinfarct,
diabetes mellitus type I (pancreas), coeliakie

Welke
stappen
moeten
worden
genomen
voordat tot
donatie kan worden overgegaan?
+Schema 1.1

.

+Altijd verslaglegging!

Orgaandonatie: oefencasus 1
+Dhr. Jansen, 70 jaar, van de trap gevallen en vervolgens door een hartstilstand komen te
overlijden. Een paar uur erna heeft zijn dochter hem gevonden en meteen de ambulance
gebeld.

.

+Wat is belangrijk om nu als eerste te weten?

BI-RADS 4

• Is meneer geschikt voor orgaandonatie?
• Hart en dunne darm zijn al meteen na hartstilstand niet meer geschikt. Overige organen zijn
wel nog geschikt BINNEN bepaalde tijdsperiode.
• In dit geval is de tijdsperiode verstreken.
Meneer is dus niet geschikt voor orgaandonatie.

Orgaandonatie: oefencasus 2
+Tom. 20 jaar, op de spoedeisende hulp binnen gebracht na een scooterongeval.
Uiteindelijk aan interne bloedingen komen te overlijden.
+Wat is belangrijk om nu als eerste te weten?

• Hoe lang heeft de circulatie van meneer stil gestaan?
• Het SEH team is waarschijnlijk meteen gestart met reanimeren, maar is er vervolgens
mee gestopt. Hierdoor behoort Tom tot non- heartbeating donoren categorie II.
• Is meneer geschikt voor orgaandonatie?
• Patiënten uit categorie II komen in aanmerking voor non- heartbeating nierdonatie in
ziekenhuizen die hiervoor organisatorisch zijn ingericht.
• Bijkomstige ‘gunstige’ factoren zijn: jonge leeftijd en verder gezond.

Orgaandonatie: oefencasus 2 (deel 2)
+Wat is de volgende stap?
( SCHEMA 1.4!!!)
• Is meneer geregistreerd als donor? Nee.
• Andere wilsbeschikking? Nee.
.

• Toestemming nabestaanden? Ja.

+Nabestaanden hebben toestemming gegeven tot orgaandonatie. Wat nu?
• Melden bij transplantatiecoördinator en laatste stappen in werking zetten.

Orgaandonatie: oefencasus 3
+Wilma, 35 jaar, overleden aan de gevolgen van hersenkanker. Bij mevrouw is geconstateerd dat
ze hersendood is, maar de circulatie is nog intact.
+Wat is belangrijk om nu als eerste te weten?
• Is mevrouw geschikt voor orgaandonatie?
• Om welke hersentumor gaat het? En is deze uitgezaaid?
Het gaat om een primaire hersentumor die niet uitgezaaid is.
Een algemene contra- indicatie is maligniteiten, met UITZONDERING van enkele primaire
niet- uitgezaaide hersentumoren.
 Mevrouw is dus geschikt als donor.

Orgaandonatie: oefencasus 3 (deel 2)

+Wat is de volgende stap?
• Is mevrouw geregistreerd donor? Ja.

+Wat is de volgende stap?
+Informeer nabestaanden, meld donor bij TC en zet laatste stappen in werking.

Orgaandonatie

.

Orgaandonatie: Bronnen
• https://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure/wet-en-regelgeving
• https://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure/donatieprocedure/hoewerkt-orgaandonatie
• www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/aangeboren/anencefalie.php
• https://www.donorregister.nl/
• https://www.transplantatiestichting.nl/.../hoe-werkt-orgaandonatie
• https://www.orgaandonorworden.nl
• https://nos.nl/artikel/2131900-nieuwe-orgaandonatiewet-wat-waarom-en-wanneer.html
.

