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Vervolg op het Masterplan Orgaandonatie
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op 12 maart a.s. gaat u tijdens een algemeen overleg in debat over het vraagstuk orgaandonatie.
Voor uw voorbereiding delen we graag onze visie met u over de effectiviteit van het Masterplan
Orgaandonatie, zoals eerder is aangekondigd in onze brief d.d. 8 januari 2015. In de bijlage treft u
een schets van het Masterplan Orgaandonatie in historisch perspectief.
Wij concluderen dat het huidige registratiesysteem zoals vastgelegd in de WOD niet voldoet. Er is
een beter registratiesysteem noodzakelijk om het aantal postmortale donororganen structureel te
laten toenemen. Wij vragen uw steun voor een ander registratiesysteem of in elk geval uw steun
voor de vaststelling dat het huidige systeem niet effectief is.
Resultaten Masterplan
Het Masterplan Orgaandonatie liep eind 2014 af. Het jaar 2014 was het beste jaar wat betreft
absoluut aantal postmortale orgaandonaties. Tegelijkertijd is een aantal van 16,1 postmortale
orgaandonoren per miljoen inwoners in historisch perspectief niet uitzonderlijk. Voor een goede
beoordeling is het lange termijnperspectief belangrijk alsook een vergelijking met ons omringende
landen: Spanje doet het significant beter met 36 postmortale orgaandonoren per miljoen inwoners,
ondanks een sterke afname van het aantal verkeersslachtoffers.
De volgende knelpunten zijn nog niet opgelost.
 Het aantal donorregistraties is in de periode 2008 - 2014 gestegen van 5,4 miljoen naar 5,8
miljoen. Dit is een stijging van een kleine 2% tot een registratiegraad van 43% (2014). Een
mager resultaat ondanks alle inspanningen om het aantal registraties te verhogen, en
ondanks het feit dat het merendeel van de Nederlanders er positief tegenover staat om zelf
organen af te staan na overlijden.
 Het aantal postmortale transplantaties nam toe tot 782 (2014). Het Masterplan Orgaandonatie
heeft daarmee haar doelstelling van structurele verhoging naar minimaal 800 postmortale
transplantaties niet gehaald. Het aantal postmortale donoren per miljoen inwoners is na
invoering van de WOD in 1998 zelfs globaal gelijk gebleven.
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Voor nieren betekent dit bijvoorbeeld dat het aantal postmortale niertransplantaties - met
schommelingen door de jaren heen - op het niveau is gebleven van 1992. Het huidige
‘vrijwillig’ Nee-tenzij systeem is dus bewezen niet effectief.
Er is nog een forse actieve wachtlijst voor postmortale orgaantransplantatie. Eind 2014
stonden 1.043 mensen op de wachtlijst; eind 2007 waren dat er 1.282. De inactieve wachtlijst
groeide in die tijd met 30% tot 2.068 (bron: NTS). Op deze lijst staan patiënten die (nog) niet
op de actieve wachtlijst staan omdat er nog vooronderzoeken nodig zijn om te bepalen of men
in aanmerking komt voor transplantatie; ook daarvoor zijn wachttijden. Het totaal van actieve
en inactieve wachtlijst is gestegen tot boven de 2.500 patiënten.

Kortom, het tekort aan donororganen is niet opgelost. De keuze van de ingevoerde maatregelen,
t.w. betere voorlichting over orgaandonatie, wegnemen barrières voor donatie bij leven en
donorketens in ziekenhuizen via pilots, hebben de verwachte verbetering opgeleverd. Op
voorhand was in het Masterplan Orgaandonatie al aangegeven dat hiermee het probleem van de
wachtlijst/wachttijd niet kon worden opgelost. De grootste oorzaak voor het niet-realiseren van de
beoogde doelstelling uit het Masterplan Orgaandonatie is het niet invoeren van een systeem van
Actieve Donorregistratie (ADR). Die maatregel zou volgens het Masterplan voor een structurele
stijging van 15% van het aantal postmortale donoren moeten zorgen. Hieronder geven wij onze
zienswijze op elk van de voorgestelde maatregelen uit het Masterplan.
Pilots kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen
Verbetering van procedures in het ziekenhuis zou moeten leiden tot een toename van het aantal
postmortale donoren met minimaal 10%.Wij zijn verheugd dat dit aandachtsgebied succesvol is
gerealiseerd. De zogenaamde donorketens in ziekenhuizen zijn aantoonbaar verbeterd. Daarbij
zijn ook de grenzen verruimd van wat een transplantabel orgaan is (o.a. de leeftijd van donoren).
Om dit effect te continueren en tot een landelijke uitrol te komen, moeten de maatregelen blijvend
worden ingevoerd. Daarom pleiten wij voor structurele financiering van de kwaliteitsverbetering in
ziekenhuizen.
Voorlichting orgaandonatie
Dankzij het Masterplan Orgaandonatie is de voorlichting verbeterd. Het thema orgaandonatie is
de afgelopen jaren breder bekend geraakt onder de Nederlandse bevolking. De
publiekscampagnes, waaronder de Donorweek, hebben veel positieve verhalen opgeleverd over
mensen die een nieuw leven kregen door een orgaantransplantatie. En hebben geleid tot 46.205
extra registraties. Echter, het aantal niet-geregistreerde volwassen Nederlanders bedraagt maar
liefst 7 miljoen ondanks grote steun voor orgaandonatie. De intensieve voorlichtingscampagnes
halen onvoldoende extra donorregistraties binnen. Er is duidelijk sprake van afnemende
meeropbrengsten.
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Donatie bij leven
Een positief punt is de ontwikkeling van donatie van nieren bij leven. Dit aantal is gestegen tot 530
nieren (2014). De lange wachttijd voor een postmortale nier heeft naar alle waarschijnlijkheid aan
deze ontwikkeling bijgedragen. Een levende donatie neemt druk weg voor het aantal postmortale
niertransplantaties en verkort daarmee de wachttijd voor nierpatiënten op de wachtlijst.
Aandachtspunt is en blijft dat eventuele financiële belemmeringen voor potentiële levende
nierdonoren op structurele basis moeten worden weggenomen.
Beslissysteem / ADR
Het Masterplan Orgaandonatie ging uit van stijging van het aantal donoren met minimaal 15%
door wijziging van het toestemmingssysteem naar een ADR. De registratiegraad is echter met 2%
gestegen tot 43% van de volwassen bevolking in Nederland (waarvan 60% als donor).
Dit is het hoogst haalbare binnen het huidige registratiesysteem. Internationaal onderzoek en
cijfers van ons omringende landen met een geen-bezwaarsysteem tonen een significant hoger
aantal orgaandonoren. Dat maakt meer postmortale transplantaties mogelijk, helpt onnodig lange
wachtlijsten verkorten, verlaagt de kans dat patiënten op de wachtlijsten overlijden en haalt de last
bij nabestaanden van niet-geregistreerden weg. Wat betreft vergelijking tussen
registratiesystemen heeft Panteia in opdracht van minister Schippers onderzoek laten doen. Wij
wijzen dit onderzoek af om gegronde redenen, zie hiervoor onze brief d.d. 8 januari jl. (zie bijlage).
Kern van het probleem is dus dat van veel Nederlanders bij overlijden onbekend is of zij donor
hadden willen zijn; als nabestaanden een keuze moeten maken op dat moeilijke moment, zegt
maar liefst 66% nee tegen orgaandonatie. Dit staat tegenover maximaal 4% weigering voor
orgaandonatie bij wel geregistreerden. Het gevolg is dat potentiële donororganen verloren gaan
en dat patiënten op de wachtlijst overlijden, omdat er onvoldoende donororganen beschikbaar
zijn.
Om het aanbod van postmortale organen structureel te laten toenemen voldoet het huidige
registratiesysteem dus niet. De campagne heeft niet geleid tot daadwerkelijke registratie ondanks
de positieve houding. Nogmaals, invoering van een ander registratiesysteem is de enige nietingevoerde maatregel uit het Masterplan Orgaandonatie.
Ondanks telkens nieuwe initiatieven van achtereenvolgende ministers, waaronder die van de
huidige minister, blijft het probleem van te weinig registraties en het daarmee samenhangend
tekort aan orgaandonoren onverminderd groot. Doorgaan op de huidige weg brengt onnodig
levens van mensen in gevaar door instandhouding van het gebrek aan donororganen.

Blad

4 van 5

Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij voorstander van een ADR systeem. Dit is op 12 maart niet het
primaire agendapunt, en een zorgvuldige discussie op een later tijdstip is wellicht beter. Wij
roepen u echter met klem op in het algemeen overleg van 12 maart a.s. vast te stellen dat het
huidige registratiesysteem niet voldoet. En dat een ander en beter registratiesysteem noodzakelijk
is voor een structurele toename van het aantal postmortale donororganen. We moeten een
andere weg inslaan om levens te redden en kwaliteit van leven te verbeteren van meer mensen
door méér donororganen.
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Bijlage
1. Onze brief d.d. 8 januari 2015 inzake reactie op onderzoek Panteia naar
registratiesystemen orgaandonatie
2. Historisch perspectief Masterplan Orgaandonatie
In 1979 vond in Nederland de eerste Orgaantransplantatie plaats. Sinds de jaren ‘90 is het een
veel voorkomende levensreddende medische handeling. Vanaf 1990 hebben jaarlijks voor elke
miljoen inwoners in Nederland tussen de 14 en 16 postmortale donoren één of meerdere
organen afgestaan. Om nog meer levens te redden is de Wet op de Orgaandonatie (WOD, 1998)
gekomen. Deze wet heeft geen significante verbetering opgeleverd in het aantal donor
geregistreerden en logischerwijs ook niet in het aantal postmortale donoren. En dat ondanks het
feit dat Nederlanders overwegend positief tegenover orgaandonatie staan. Het was dus niet gelukt
het aantal benodigde donoren structureel terug te dringen. Bovendien was de verwachting dat het
aantal benodigde donoren alleen maar zou toenemen.
In 2007 heeft toenmalig minister Klink (VWS) daarom de breed samengestelde Commissie
Terlouw (hierna: coördinatiegroep Orgaandonatie, CGOD) ingesteld met als opdracht alle
mogelijke opties te onderzoeken en beoordelen, en advies te geven hoe het probleem op te
lossen. In oktober 2008 is het adviesrapport van de CGOD, het Masterplan Orgaandonatie,
aangeboden aan de minister. Centraal element is dat het aantal donorregistraties zou moeten
stijgen. De verwachting van de commissie was dat deze combinatie van maatregelen zou leiden
tot een minimaal noodzakelijk geachte toename van het aantal postmortale transplantaties met
25% over de periode 2009 t/m 2013. Tegelijkertijd heeft de commissie gesteld dat de ambitie een
stijging van 50% in het aantal postmortale transplantaties zou moeten zijn.
De volgende vijf maatregelen zouden volgens de CGOD dit moeten bewerkstellingen.
1.
Het juiste wettelijke fundament: overgang naar een ADR-systeem
2.
Verdere kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis
3.
Positieve, op inhoud gerichte voorlichting
4.
Nadruk op zorgvuldigheid en wegnemen barrières donatie bij leven.
5.
Monitoring
Het kabinet heeft in reactie op het advies van de CGOD de voorgestelde maatregelen
overgenomen, behalve een overgang naar een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR).
Ondanks dat reeds bekend was dat landen met een omgekeerd beslissysteem vele malen beter
scoren in aantallen postmortale donaties. Het kabinet gaf als motivering dat er principiële
bezwaren bestonden en verder dat de onzekerheid te groot zou zijn of een ADR-systeem op
langere termijn daadwerkelijk meer donoren zouden komen.

