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Ten Geleide 

 

De menselijke interesse voor het vervangen van bepaalde lichaamsdelen om 

gezondheidsreden is eeuwenoud. Ook vandaag zijn orgaandonatie  en – transplantatie 

onderwerpen die boeien, misschien niet in het minst omdat we allemaal de wens koesteren  

om geholpen te worden indien we ziek zijn. Even oud als orgaandonatie en –transplantatie 

zelf zijn de medische, organisatorische, praktische en ethische vragen die ermee samengaan. 

Deze thesis belicht specifiek één soort orgaandonatie. Namelijk die vorm waarbij een levend 

persoon zich vrijwillig aanbiedt bij een transplantatiecentrum met de vraag of hij / zij als 

donor kan fungeren zonder daarbij een financieel doel voor ogen te hebben, en zonder een 

persoon of een groep van personen aan te duiden als gewenste ontvanger. 

Om tot een oordeel te komen over de aanvaardbaarheid van deze praktijk, bieden we eerst 

een overzicht van de beschikbare kennis over de praktijk: 

In eerste instantie overlopen we de geschiedenis van orgaantransplantatie en –donatie. 

Hierbij gaat bijzondere aandacht naar hedendaagse vraagstukken. Zij vormen de context  

waarin de praktijk van het niet-gericht doneren bij leven is ontstaan (hoofdstuk  1). 

Vervolgens geven we een overzicht van de verschillende soorten donatie die vandaag 

mogelijk zijn (hoofdstuk 2) en lichten er zoals gezegd één type orgaandonatie bij leven uit. 

Na een semantische verduidelijking, stellen we enkele programma’s voor niet-gerichte en 

onbetaalde orgaandonatie bij leven voor (hoofdstuk 3). Achtereenvolgens bespreken we de 

psychologische aspecten (hoofdstuk 4), en de medische aspecten (hoofdstuk 5), om 

uiteindelijk tot een ethische analyse en enkele aanbevelingen voor de praktijk te komen 

(hoofdstuk 6). 

Aan het einde van dit korte overzicht past een woordje van hartelijke dank aan de promotor 

van dit project: Prof. Dr. Sigrid Sterckx. Dankjewel voor je kennis en je enthousiasme.  

Daarnaast wil ik de mensen bedanken die zo goed waren (stukken van) deze thesis door te 

lezen en mee te verbeteren. Dank je Kevin, Jan, Laura en Ilse. Tenslotte is er ook nog Moeke, 

eeuwige bron van  voedsel  tijdens het schrijven, maar vooral toch ook wel het beste Moeke 

op aarde. Van harte. 
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Deel I: Inleiding 

Hoofdstuk 1: Historisch Overzicht 

1.1 Orgaandonatie, de Beginjaren 

 

Wanneer men de literatuur consulteert om er een historisch overzicht van 

orgaantransplantatie en – donatie te vinden, stuit men  vaak op beschrijvingen die het begin 

van de jaren 1900 aangeven als startpunt van donatie en transplantatie zoals we ze nu 

kennen. (zie bijvoorbeeld de websites van Donatelife, Stanford University en California 

Transplant Donor Network). Op die manier wordt echter voorbij gegaan aan teksten die 

teruggaan tot 2500 à 3000 jaar voor Christus, waaruit reeds de nieuwsgierigheid naar het 

verbeteren van de menselijke gezondheid of het welzijn door het vervangen van bepaalde 

lichaamsonderdelen blijkt. Uiteraard gaat het daar om mythische en religieuze teksten en 

lijkt de link met de hedendaagse praktijk ver te zoeken. Niettemin zijn ook oude geschriften 

tot op vandaag betekenisvol, omdat ze aangeven dat we de menselijke bekommernis om het 

vervangen van lichaamsdelen niet enkel als een fenomeen van de laatste 60 jaar moeten 

beschouwen (Linden, 2009: 166). 

In oude literatuur zijn onder meer verschillende voorbeelden van huidtransplantatie te 

vinden. De eerste vorm van huidtransplantatie was een antwoord op een praktijk die vooral 

in India zeer gangbaar was; het afhakken van de neus als veroordeling na het stellen van 

crimineel gedrag. Omdat de neus terzelfder tijd gold als een symbool van status, kon die 

maar beter na verminking worden hersteld. Men vatte het plan op om daarvoor huid te 

gebruiken van andere lichaamsdelen. Deze methode werd onder meer in de Sushruta 

Samhita beschreven  omstreeks 600 vC (Ang, 2005: 320). 

Hoewel het afhakken van neuzen en het zoeken naar middelen ter reconstructie van het 

gezicht eeuwen terug in India hun oorsprong vinden, was het de Zwitser  Jacques-Louis 

Reverdin die in 1869 de eerste huidtransplantatie uitvoerde (Ang, 2005: 323). 



In januari 1902 was het Dr. Ullmann die in Oostenrijk de eerste experimenten met 

betrekking tot niertransplantatie leidde. Hij plaatste de nier van een hond terug in diens nek, 

en later datzelfde jaar transplanteerde hij ook de nier van een hond in het lichaam van een 

geit. Omdat hij er later niet in sloeg een nier van een varken met succes bij een vrouw in te 

planten, besloot hij zijn onderzoek naar orgaantransplantatie te staken (Nagy, 1999: 349). In 

1905 vond de eerste succesvolle hoornvliestransplantatie in Tsjechië plaats (Armitage, Tullo 

& Larkin, 2006: 1222). 

Het succesvol transplanteren van inwendige organen werd mogelijk gemaakt door dr. Carrel 

die omstreeks 1920 onderzoek deed naar het hechten van bloedvaten, en later ook naar het 

bewaren van organen na de dood van de donor. Als eerste gaf hij aan dat een orgaan snel na 

de dood van de donor correct (op de juiste plaats) moet ingeplant worden bij de ontvanger, 

en dat de beschikbare tijd hiervoor afhankelijk is van het soort orgaan. 

Hij gaf ook aan dat een orgaan weliswaar kan bewaard worden zonder zijn functie te 

verliezen, maar dit bij temperatuur van -1 à -2 graden Celsius moet gebeuren. (Dutkowski et 

al., 2008: 2000). Een lage temperatuur doet immers de nood aan zuurstofdoorstroom dalen, 

waardoor het zuurstoftekort kleiner wordt en de opgelopen schade aan het orgaan ook 

meteen geminimaliseerd kan worden (DeVita, Snyder & Grenvik, 1993: 114). 

Samen met een bevriende ingenieur ontwierp Carrel de eerste machine die tot doel had 

organen in vitro te doorstromen met een mengsel dat ervoor zorgt dat de cellen niet 

verloren gaan door zuurstofgebrek, en het orgaan zijn functie niet verliest. Hoewel de 

oorspronkelijke uitvoering van de Carrel - Lindberghpomp te klein bleek om grotere organen 

te behandelen, zijn de principes waarop de werking van het apparaat was gestoeld zelfs naar 

hedendaagse normen verbazend correct. Hedendaagse perfusiesystemen voor lever en 

nieren steunen nog steeds op de basisprincipes zoals ze destijds door dr. Carrel werden 

geformuleerd (Dutkowski et al., 2008: 2002). 

In strikte zin lag het onderzoek naar orgaantransplantatie tijdens W.O I en de daarop 

volgende economische depressie stil. Nochtans werd kort na de oorlog vaak gebruik 

gemaakt van huidtransplantaties voor het herstellen van brandwonden en andere wonden 

die tijdens de oorlog werden opgelopen. Tijdens deze ingrepen ontdekte men het verband 



tussen het afstoten van vreemd weefsel en het immuunsysteem van de ontvanger (Linden, 

2009: 167). 

Begin de jaren 1950 probeerde men voor het eerst het afstoten van weefsel, vreemd aan het 

lichaam, tegen te gaan met onder meer Cortisone.  Deze methode bleek echter slechts een 

wisselend succes te kennen, en vormde dan ook de stimulans om verder op zoek te gaan 

naar middelen die het afstoten van organen kunnen voorkomen (Sayegh & Carpenter, 2004: 

2761). 

De eerste succesvolle niertransplantatie bij mensen vond plaats in 1954 te Boston. Dr. J. 

Murray transplanteerde er een nier, afkomstig van Ronald in het lichaam van Richard Herrick. 

De broers vormden een identieke tweeling. Richard zou tot 8 jaar na de transplantatie in 

leven blijven. Bij eerdere pogingen bleven de ontvangers slechts enkele weken in leven, 

onder meer omdat men geen rekening hield met de bloedgroepen van donor en receptor 

(Linden, 2009: 167). Omdat Richard geen middelen gebruikte die afstoting konden 

tegengaan, bleek uit deze case duidelijk dat het matchen van donor en receptor bepalend 

was voor de vraag of een orgaan zou worden afgestoten. 

Ook uit het onderzoek van Peter Medawar op dieren bleek eerder al dat de genetische 

overlap belangrijk was en, zelfs indien ontvanger en donor niet genetisch identiek zijn, men 

toch aandacht moet besteden aan de overeenkomst op een welbepaald onderdeel van het 

systeem van erfelijk bepaalde antigenen op de celmembranen van de kernhoudende cellen. 

Dit systeem, het HLA – systeem, bevat de genen die de immuniteit van het organisme tegen 

infectieziekten bepalen. Matchen op dit vlak is dus noodzakelijk voor het succesvol 

transplanteren van organen. 

Pas na 1954 werden de belangrijkste afweerremmende middelen ontwikkeld. Die maken het 

mogelijk om ook mensen met nierfalen te helpen wanneer er geen sprake is van een 

identieke broer of zus, en de HLA overeenkomst niet groot genoeg blijkt om 

afstotingsreacties te voorkomen. Het gaat om Azathioprine (1962) en Cyclosporine (1977). 

(Linden, 2009: 168-170). In 1994 kwam daar FK-506 bij, een middel dat reeds tien jaar eerder 

werd ontwikkeld, maar pas in 1994 officieel toegestaan wordt als afweerremmend middel 

(Mo, Ban, Park & Joon Yoon, 2009: 1473).  



Na de eerste succesvolle niertransplantatie bij leven in 1954, werd in 1963 voor het eerst 

een nier van een overleden donor voor transplantatie gebruikt in het Universitair Ziekenhuis 

Saint Luc in Brussel. In 1967 werd de eerste lever van een overleden donor met succes 

getransplanteerd (dr. Starzl, Denver), alsook een hart (dr. Barnard, Kaapstad). Een jaar later 

vond de eerste succesvolle pancreastransplantatie plaats. 

In de jaren ’80 volgden de longen (dr. Cooper, Toronto), en ook de meervoudige 

transplantaties. Dr. Starzl transplanteerde in 1984 voor het eerst een hart en een lever, en 

twee jaar later was de eerste geslaagde dubbele longtransplantatie een feit (dr. Cooper, 

Toronto). (California Transplant Donor Network). In 1988, tenslotte, vond de eerste darm- en 

levertransplantatie plaats (Linden,2009: 171). 

De jaren na 1990 stonden grotendeels in het teken van het transplanteren van organen 

afkomstig van levende donoren. In 1990 gebeurt bijvoorbeeld de eerste succesvolle 

longtransplantatie bij leven, en in 1998 de eerste levertransplantatie onder volwassenen. 

In 2001 overtrof het aantal levende donoren in Amerika voor het eerst het aantal overleden 

donoren (UNOS). 

1.2 Hedendaagse Kwesties 

 

Hoewel vandaag nog steeds onderzoek plaatsvindt met betrekking tot de technische kant 

van orgaantransplantatie, bijvoorbeeld op het vlak van xenotransplantatie of 

stamceltherapie, moeten we ons tegenwoordig andere vragen stellen. 

De kennis binnen de medische wereld over operatieve technieken, het menselijk 

afweersysteem en het vinden van een passende donor voor elke ontvanger reikt intussen 

zeer ver. 

Ook op organisatorisch vlak heeft zich een positieve evolutie voorgedaan, en werden de 

zaken gecentraliseerd en gespecialiseerd door internationale organisaties zoals 

Eurotransplant voor de landen België, Duitsland, Kroatië, Luxemburg, Nederland en Slovenië. 

Daarnaast zorgt jarenlange ervaring ervoor dat zowel artsen als patiënten steeds positiever 

gaan staan tegenover transplantatie en een donororgaan gaan verkiezen boven jarenlange 



dialyse of medicijnenkuur. Dit zorgt ervoor dat mensen steeds sneller op een wachtlijst 

terecht komen (Matas, 2007: 2). 

Destijds was het grootste probleem bij orgaandonatie dat de ontvanger stierf omdat de 

ingreep niet correct werd uitgevoerd of het orgaan werd afgestoten. De vooruitgang op het 

vlak van operatietechnieken, het ontwikkelen van oplossingen voor post - operatieve 

problemen en het gebruik van efficiënte anti-afstotingsmedicijnen maakt dat transplantatie 

voor verscheidene kwalen een populaire ingreep is geworden (Omar, Tufveson & Welin, 

2009). 

Vandaag is het grootste probleem echter, dat patiënten niet meer aan een transplantatie 

toekomen omdat de vraag naar donororganen ruim groter is geworden dan het aanbod 

ervan (Abouna, 2008: 34). 

Het aantal mensen dat op de wachtlijst voor een orgaan afkomstig van een overleden donor 

sterft, nam de afgelopen 15 jaar met de helft toe binnen de Eurotransplantzone. In 1995 

stierven 1010 mensen op de wachtlijst, in 2010 waren dat er 1563 (Cohen, Persyn & De 

Meester, 1995: 24 ; Oosterlee & Rahmel, 2010: 45). 

Deze orgaanschaarste heeft tot gevolg dat de beschikbare organen soms letterlijk een prijs 

krijgen. Ondanks het quasi wereldwijd verbod op orgaanverkoop, met als enige uitzondering 

Iran waar het bieden van geld voor nieren afkomstig van levende personen is toegestaan 

(Larijani, Zahedi & Taheri, 2004: 1242), gaan sommige mensen zelf op zoek naar iemand die 

een orgaan ter beschikking wil stellen. Of de patiënt uiteindelijk een orgaan vindt, hangt af 

de onderhandeling tussen donor en ontvanger in verband met de kostprijs. Een schatting 

van de Wereld Gezondheidsorganisatie uit 2007 raamt het aantal niertransplantaties dat 

jaarlijks tot stand komt door orgaanhandel op 5 á 10 % van het totaal aantal 

niertransplantaties wereldwijd (Budiani - Saberi & Delmonico, 2008: 925). 

 Door wettelijke sancties en een goed georganiseerd transplantatiesysteem te voorzien, 

proberen overheden de handel in organen tegen te gaan. Het probleem met de wachtlijsten 

waarbij mensen sterven tijdens de wachtperiode, wordt er echter niet minder groot om. 

Mensen gaan buiten de grenzen van hun eigen land op zoek naar een geschikte donor (het 

orgaantoerisme). Vaak zijn de donoren minder gegoede personen in ontwikkelingslanden die 



door de situatie waarin ze verkeren ‘gedwongen’ worden om organen te verkopen. De 

ontvanger van het orgaan begeeft zich naar een land waar een ‘zwarte orgaanmarkt’ bestaat, 

en keert in de regel terug naar het thuisland om daar verdere post - operatieve zorgen te 

ontvangen. Uit de studie die in 2007 werd uitgevoerd door de wereldgezondheidsorganisatie, 

blijkt dat onder meer in Iran, de Filipijnen en Pakistan landen zijn waar een aanzienlijk deel 

van de transplantaties gebeurd bij mensen die daarvoor uit het buitenland zijn gekomen. 

Andere organ - exporting countries zijn Bolivia, Brazilië, Irak, Israël, Moldavië, Peru en Turkije 

(Shimazono, 2007: 957).     Niet zelden blijft de donor zelf in zijn land achter, zonder accurate 

medische zorgen die complicaties na de ingreep kunnen voorkomen of genezen (Omar, 

Tufveson & Welin, 2009). Stigmatisering en uitsluiting uit de eigen gemeenschap komen niet 

zelden voor (Scheper-Hughes,2003: 201). Daarnaast zijn ook voor de ontvanger van een 

donororgaan nefaste effecten gerapporteerd: sommigen hebben bij thuiskomst amper 

kennis over de precieze aard en het verloop van de ingreep of over mogelijke ziekten die 

zouden kunnen overgedragen zijn, zoals hepatitis of tuberculose (Budiani-Saberi & 

Delmonico, 2008: 925). 

Een van de grootste uitdagingen met betrekking tot orgaandonatie en – transplantatie 

bestaat er vandaag dus in tegemoet te komen aan de stijgende vraag aan organen zodat de 

illegale handel niet langer de enige uitweg lijkt voor sommige personen die op een wachtlijst 

staan. 

Een eerste mogelijkheid daartoe bestaat erin te voorkomen dat mensen überhaupt op een 

wachtlijst terecht hoeven te komen. Dit kan men doen door nieuwe medicijnen te 

ontwikkelen voor aandoeningen zoals Hepatitis C, of door het investeren in drank – en 

rookpreventie (Altman, 2004). Specifiek voor nieraandoeningen bestaat uiteraard de 

mogelijkheid om tijd te winnen door middel van dialyse, maar door het tijdsintensieve 

karakter (drie maal per week, gedurende drie á vier uur per sessie) is dit een tijdelijke 

oplossing die de levenskwaliteit van de patiënt niet bepaald ten goede komt (Omar, 

Tufveson & Welin, 2009: 88) en bovendien niet eindeloos blijft werken. Ingrepen aan de 

aanbodzijde van het orgaannetwerk zijn dan ook noodzakelijk. 

Vandaag wordt meer en meer belang gehecht aan educatie en vorming om ervoor te zorgen 

dat mensen vertrouwd raken met orgaantransplantatie en het belang ervan (Cantarovich, 



2002: 1845). Het verstrekken van correcte informatie via educatie of media kan enkele 

hardnekkige mythes in verband met het transplanteren van organen ontkrachten. Denk hier 

aan het vroegtijdig dood verklaren om organen te bekomen, een corrupt verdeelsysteem of 

het overdragen van eigenschappen van donor op ontvanger door transplantatie (Morgan et. 

Al. 2005: 677).   

Daarnaast gebeurt ook onderzoek naar de rol van de familie. Men verliest immers een 

aanzienlijk deel van de potentiële donororganen doordat de familie weigert toe te stemmen 

in het wegnemen ervan bij de overleden persoon. (Zink & Wertlieb, 2006: 129). Men wordt 

als familielid gevraagd een keuze te maken terwijl men in een bijzonder emotionele situatie 

zit en vaak is de gedachte dat men een orgaan wegneemt bij een familielid dat net is 

overleden, moeilijk om dragen, niet in het minst omdat een persoon die medisch gezien 

hersendood verklaard kan worden er vaak nog levend uitziet. Bovendien kan de familie niet 

de tijd geboden worden om hier rustig over na te denken, want de tijdsdruk is groot bij het 

transplanteren van een orgaan. 

Wanneer de persoon echter voor zijn dood (schriftelijk) kenbaar heeft gemaakt zijn organen 

ter beschikking te willen stellen, verloopt het proces voor de familie van de overledene heel 

wat minder moeilijk (De Maakbare Mens, 2006). Ook wat betreft het belang van het vooraf 

kenbaar maken van de wil omtrent orgaandonatie in het belang van de beproefde familie, is 

verdere voorlichting interessant. 

Bij de meeste organen is ook donatie bij leven mogelijk. Donatie aan familieleden en 

echtgenoten was al langer gangbaar, maar momenteel gebeurt in sommige landen steeds 

meer onderzoek naar levende donatie tussen personen die een genetische, noch een 

emotionele of wettelijke band hebben, teneinde een (gedeeltelijke) oplossing voor het 

probleem van orgaanschaarste te bieden. 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 2: Soorten Orgaandonatie 

2.1 Orgaandonatie na Overlijden 

 

Hoewel het percentage orgaandonaties bij leven toeneemt door de jaren heen is donatie na 

overlijden globaal de meest voorkomende vorm (Robertson, 1999: 6). De voorwaarde 

waaraan voldaan moet zijn om orgaandonatie na overlijden zowel legaal als ethisch gezien 

toelaatbaar te maken is de zogenaamde ‘dead donor rule’. De regel stelt dat de persoon van 

wie het orgaan afkomstig is, overleden moet zijn vooraleer men het orgaan kan verwijderen 

en voor transplantatie gebruiken (Truog & Miller, 2008: 674). 

Deze bepaling maakt het ontoelaatbaar mensen te doden om hun organen te verkrijgen en 

beschermt in die zin het leven van de (mogelijke) donor. Als morele en juridische grond van 

de dead donorrule geldt het feit dat de arts de patiënt niet mag doden. Daarbij komt dat 

men de zwakkere persoon niet uitsluitend mag ‘gebruiken’ als middel om het leven van de 

tweede persoon te redden (Miller, Truog & Brock, 2010: 302-303). 

Wanneer men echter de voorwaarde stelt dat de donor dood moet zijn vooraleer diens 

organen voor transplantatie beschikbaar worden, heeft men nood aan een eenduidige 

definitie van de dood. Bij het opstellen van deze definitie zijn verschillende posities mogelijk. 

Ze vinden hun oorsprong in de sociale, en niet in het minst ook de religieuze context waarin 

ze ontstaan. Robert Veatch geeft in zijn boek Transplantation Ethics een overzicht van de 

gangbare standpunten met betrekking tot het concept hersendood, het schaden van het 

lichaam en het bekomen en verdelen van donororganen binnen de belangrijkste 

godsdiensten. Veatch concludeert dat de wereldgodsdiensten, in meer of mindere mate 

enthousiast, het hersendoodcriterium hebben aanvaard en over het algemeen ook niet 

uitgesproken stelling nemen tegen het transplanteren van organen (Veatch, 2000: 1-19).  

Los van de vraag welke definitie van ‘dood’ moet worden gebruikt  (cfr. infra), haalt men  

nog andere punten van kritiek aan op de dead donor rule. Men kan in vraag stellen of het 

werkelijk ontoelaatbaar is om te doden door middel van stopzetting van behandeling die de 

persoon in leven houdt. Indien de situatie  uitzichtloos is en de donor eerder nadrukkelijk te 

kennen heeft gegeven als orgaandonor te willen fungeren, lijkt de schade die aan de donor 



wordt berokkend door te sterven kleiner dan het voordeel dat de ontvanger zal kennen door 

een nieuw orgaan. Bovendien voldoet men aan de uitdrukkelijke wens van de donor en 

brengt men zo zijn recht op autonomie in rekening, sommige commentatoren argumenteren 

dan ook dat in dergelijke situatie de dead donor rule niet als standaard hoeft te gelden  

(Miller, Truog & Brock, p. 307; Truog & Miller: 675). 

Misschien moeten we de vraag of iemand werkelijk dood is, in deze context nuanceren naar 

de vraag of iemand dicht genoeg bij de dood staat om zijn organen ter beschikking te stellen 

(Truog & Robinson, 2003: 2395). Hoewel sommigen lijken te pleiten voor een herziening van 

de dead donor rule is de symbolische waarde ervan niet te onderschatten. Elke wijziging 

eraan (met als doel het aantal donororganen op te drijven) kan slechts worden doorgevoerd 

indien men er zeker van kan zijn dat de publieke opinie ermee akkoord gaat. Als dit niet het 

geval is, is het denkbaar dat heel wat mensen hun vertrouwen in het proces van 

orgaandonatie zouden  verliezen en bijgevolg weigeren om na overlijden hun organen ter 

beschikking te stellen. (Robertson, 1999: 12).  

Zolang we de dead donor rule blijven hanteren, bestaat de nood aan een definitie van het 

concept ‘dood’. Alvorens de mogelijkheden van diagnostische middelen en intensieve zorgen 

het niveau bereikten dat ze nu hebben, was het vaststellen van de dood relatief eenvoudig  

en louter een kwestie van uiterlijke waarneming. Een persoon was dood wanneer die koud 

aanvoelde, het lichaam stijf werd en men een blauwe kleur kreeg. 

In het kader van orgaandonatie is dit echter niet de best mogelijke invulling van het concept 

dood. Tegen de tijd dat de persoon bovenstaande kenmerken vertoont, zijn diens organen 

niet meer voor transplantatie bruikbaar (Truog & Miller, 2008: 674). Naast die personen 

wiens hart gestopt is met werken, de zogenaamde non-heart-beating donors, zijn er 

personen waarbij het hart nog steeds in werking is, en ook de ademhaling in stand wordt 

gehouden door beademingsapparatuur, maar bij wie de hersenfunctie is verdwenen.  

De organen die na hersendood bekomen worden, zijn van een betere kwaliteit omdat zij 

doorstroomd worden met zuurstofrijk bloed tot op het moment dat ze voor transplantatie 

worden gebruikt. 



De kritiek op het gebruik van organen afkomstig van personen die nog ademhalen en een 

hartslag hebben, bleef niet uit. Onder meer Albert Rosenfeld toont zich kritisch tegenover 

harttransplantaties na openhartoperaties: als een hart nog kan werken bij een ontvanger, 

waarom kan het dan niet langer werken bij de oorspronkelijke eigenaar, en op grond van 

welke informatie beslist een arts een persoon te laten sterven om het leven van de andere 

te redden? (Rosenfelt, 1968) Het antwoord op die vraag is dat de persoon niet overleden is 

volgens het hartslag-criterium, maar wel een dermate ernstige hersenschade heeft 

opgelopen, dat hij of zij als dood kan worden beschouwd op grond van het hersendood - 

criterium. 

Om verdere verwarring tegen te gaan, en om te voorkomen dat dokters werden 

aangeklaagd voor moord, werd in 1968 onder voorzitterschap van Henry Beecher een ad hoc 

commissie samengesteld die zich tot doel stelde een definitie op te stellen van dood op 

neurologische gronden. De auteurs van het rapport vermeldden twee doelstellingen: ten 

eerste wilde men een medische definitie van dood creëren, opgesteld door een multi - 

disciplinair team van neuro - chirurgen, anesthesisten en artsen die met terminale patiënten  

in aanraking komen. Ten tweede was het de bedoeling dat die definitie in de wetgeving 

aanvaard zou worden zodat het mogelijk zou worden op grond van het criterium 

hersendood over de organen van  personen te kunnen beschikken voor transplantatie 

(Wijdicks, 2003: 971, 976). 

De commissie concludeerde dat een persoon dood kan zijn doordat er niet langer cardio -

pulmonaire activiteit is, of wanneer de persoon in een onomkeerbare coma is geraakt. Die 

onomkeerbare coma heeft drie kenmerken. De persoon kan worden doodverklaard indien 

(1) men niet langer reageert op externe stimuli, (2) men niet langer beweegt, en (3) reflexen 

afwezig zijn. De persoon moet volgens Beecher en collega’s tweemaal door een arts getest 

worden met minstens 24 uur er tussen in. Indien aan de bovenstaande drie voorwaarden 

voldaan is, kan de persoon als hersendood worden beschouwd en kan ook de 

beademingsapparatuur worden verwijderd (Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard 

Medical School). 

Het zal niet verbazen dat kritiek op het concept hersendood niet uitbleef. Uit onderzoek 

blijkt immers dat er nog enige resterende activiteit in de hersenen kan zijn, wanneer een 



persoon als hersendood gediagnosticeerd wordt op basis van de drie klinische vaststellingen 

zoals hierboven opgesomd. Het criterium formuleren als “ er mag onomkeerbaar geen 

enkele activiteit meer waarneembaar zijn in het volledige brein”, zou dus niet stroken met 

wat in de praktijk zichtbaar is (Truog & Robinson, 2003: 2392).  Men zou het  kunnen 

herformuleren naar “de persoon kan als hersendood worden beschouwd indien 

onomkeerbaar enkel nog minimale en onbelangrijke elektrische activiteit in het brein 

aanwezig is”, maar deze definitie vraagt dan weer een verantwoording waarom de minimale 

resterende activiteit er niet toe kan leiden dat we de persoon nog langer als levend 

beschouwen. 

Er zijn pogingen ondernomen om personen met die minimale hersenactiviteit dood te 

verklaren op grond van het feit dat ze onomkeerbaar het bewustzijn verloren hebben, wat 

een feit is, maar als het permanent verlies van bewustzijn als een criterium geldt, dan 

moeten we ook elke persoon die in permanent vegetatieve staat is, dood verklaren. Immers,  

ook die personen hebben elk bewustzijn verloren, maar ze ademen wel nog zelfstandig. 

Patiënten in een permanent vegetatieve staat dood verklaren lijkt dan ook vrij contra-

intuïtief. 

Over het concept “hersendood” bestaat dus nogal wat inhoudelijke en ethische onenigheid. 

Toch wordt een definitie van dood op grond van neurologische kenmerken over zowat de 

hele wereld gehanteerd. Uit onderzoek uit 2002 blijkt dat, hoewel men het niet eens is over 

welke kenmerken de persoon moet hebben om als hersendood te worden beschouwd, er in 

70 van de 80 onderzochte landen richtlijnen bestaan met betrekking tot hersendood, en dat 

in 55 van de 80 landen het concept hersendood in de wetgeving is opgenomen (Wijdicks, 

2002: 21). 

Afhankelijk van het land waarin de organen na overlijden voor donatie beschikbaar worden 

gesteld, geldt een verschillende wetgeving. Landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Australië 

en de Verenigde Staten hanteren een systeem waarbij de donor bij leven nadrukkelijk de 

wens kenbaar moet maken zijn organen ter beschikking te stellen. Als dit niet gebeurd is, 

komen de organen in geen geval in aanmerking voor donatie (Abadie & Gay, 2006: 600; 

Rithalia et al., 2009: 1). 



De tegenhanger hiervan is het systeem waarbij een persoon verondersteld wordt donor te 

zijn, tenzij hij / zij bij leven te kennen heeft gegeven dit niet te willen. Voorbeelden vinden 

we in Oostenrijk, Spanje en België (Gundle, 2004: 28). Hoewel transplantatie-artsen in die 

landen geen wettelijke verplichting hebben om de familie in te lichten over het verwijderen 

van de organen, wordt dit in de praktijk toch gedaan in die landen waar een ‘zwak’ 

presumed consent gehanteerd wordt, België en Spanje bijvoorbeeld. In het geval de familie 

nadrukkelijk bezwaar maakt, worden de organen niet voor donatie gebruikt (Michielsen, 

1996: 663). Bij een ‘sterk’ presumed consent wordt door de artsen geen actie ondernomen 

om de mening van de familie in te winnen voor men tot transplantatie overgaat. Oostenrijk 

kan hier als voorbeeld gelden (Rithalia, McDaid, Suekarran, Myers & Sowden, 2009: 1-2). 

Onderzoek wijst uit dat er aanzienlijk meer donororganen beschikbaar zijn, wanneer men 

binnen eenzelfde land overschakelt van een informed consent naar een presumed consent, 

zoals zich in Spanje omstreeks 1982 voordeed. Ook België, waar presumed consent vier jaar 

later werd ingevoerd, rapporteert een vooruitgang van beschikbare organen. Hier dient wel 

te worden opgemerkt dat er geen verder onderzoek is gebeurd naar andere evoluties die de 

organenpool uitbreidden, los van de verandering in de wetgeving. Het is mogelijk dat zich,  

samen met de gewijzigde wetgeving, andere trends hebben voorgedaan die van invloed zijn 

geweest. Mogelijk was er sprake van toegenomen publiciteit, en infrastructurele wijzigingen 

die gelijktijdig met de wetsverandering plaatsvonden. (Rithalia, McDaid, Suekarran, Myers & 

Sowden, 2009: 3) 

2.2  Orgaandonatie bij Leven 

 

Het is voor de mens mogelijk bij leven een nier, een segment van de lever, een long, of een 

segment van de pancreas of darm te doneren bij leven. In zeer uitzonderlijke situaties kan 

een levend persoon zelfs een hart doneren wanneer longen en hart van dezelfde schenker 

getransplanteerd worden bij een persoon die in feite enkel een longprobleem had. Het hart 

van de ontvanger is wel nog in werking en kan in principe gebruikt worden voor 

transplantatie bij iemand die enkel een donorhart nodig heeft. Uiteraard gebeurt een 

gecombineerde hart-long transplantatie enkel wanneer men voldoende aanwijzingen heeft 

dat de donorlongen enkel zullen functioneren met het hart erbij (Transplant Living). Na 



grondige medische screening komt een persoon in aanmerking om een orgaan bij leven ter 

beschikking te stellen.. 

De vroegste voorbeelden van orgaandonatie bij leven vonden plaats binnen de familie, 

waarbij donor en ontvanger dus een genetische relatie hebben. Later werd ook steeds meer 

donatie tussen echtgenoten of geliefden toegestaan. Transplantatiecentra ontvangen ook 

aanvragen om organen te doneren aan vreemden die tot een welbepaalde groep behoren 

(bijvoorbeeld kinderen of mensen van dezelfde religieuze groep). Soms wordt ook de vraag 

gesteld het orgaan aan één welbepaalde persoon te richten hoewel de donor met die 

persoon geen genetische, noch een nauw emotionele band onderhoudt. 

2.3 Gerichte Orgaandonatie bij Leven 

2.3.1 Orgaan gericht aan een Familielid 

In 1954 vond de eerste succesvolle niertransplantatie plaats tussen twee identieke 

tweelingbroers. Doordat Richard en Ronald Herrick genetisch identiek waren, kon zich geen 

probleem stellen op het vlak van HLA-match, en dus afstoting. Deze grotere kans op succes 

heeft lang als argument gediend om transplantatie tussen familieleden toe te laten: men 

moest wel degelijk de gezondheid van de ene persoon op het spel zetten, maar de kans dat 

hiermee de gezondheid van de ander gered werd, was groot. 

Hoewel men over het algemeen orgaandonatie tussen familieleden aanvaardt, brengt die 

praktijk toch enkele vragen met zich mee. Orgaandonatie zoals wij ze vandaag kennen, 

steunt op de idee van altruïsme. De altruïstische daad moet vrij gekozen zijn en mag niet uit 

verplichting gesteld worden. Men stelt dat, indien de actor vanuit een verplichtingsgevoel   

handelt, hij niet langer zuiver het belang van de ander nastreeft maar enkel handelt omdat 

een zekere druk hem / hiertoe beweegt. Het is helemaal niet uit te sluiten dat de donor bij 

orgaandonatie tussen familieleden een zeker gevoel van verplichting kent. Niet alleen de 

verwachtingen van de ontvanger of het gezin zelf kunnen hier van belang zijn, maar ook de 

reactie van de ruimere omgeving kunnen voor een druk zorgen die het onmogelijk maakt om 

volkomen vrij te kiezen voor de ingreep (Crouch & Eliot, 1999: 277)  Daarnaast betracht men 

met een altruïstische daad precies het welzijn van een tweede partij en dus niet in de eerste 

plaats het welzijn van de actor zelf. Daaruit volgt in principe dat de actor geen relatie mag 

hebben met diegene voor wie hij / zij de altruïstische daad stelt. Van zodra er een relatie 



tussen de twee bestaat,  betracht de donor met zijn daad, hoe onrechtstreeks ook, vaak zijn 

eigen welzijn. Op dat moment is van altruïsme geen sprake meer (Glannon & Ross, 2002: 

154). 

Sommigen betwisten of er – los van de verwachtingen van betrokkenen of derden -  

werkelijk zoiets bestaat als een verplichting om aan familieleden te doneren. Sidgwick stelt 

dat het niet geheel duidelijk is welk aspect binnen de familierelatie dan precies die 

verplichting cultiveert. Glannon en Ross gaan ervan uit dat er weldegelijk zoiets bestaat als 

de verplichting tussen familieleden om te doneren en onderzoeken in hun artikel uit 2002 

twee mogelijke antwoorden op de vraag waar die verplichting vandaan komt.  

De eerste optie die besproken wordt is de vrijwilligheid waarmee de relatie wordt 

aangegaan. Wie kiest een project te beginnen, draagt ook de verplichtingen die ermee 

samengaan. Zo kan men argumenteren dat ouders de plicht hebben indien nodig een orgaan 

af te staan aan hun kind op grond van het feit dat men  zelf de beslissing heeft genomen om 

het ouderschap op zich te nemen en daarbij hoort de plicht het welzijn van het kind na te 

streven. Dit argument zou echter enkel donaties van ouders aan kinderen verplicht maken. 

Voor kinderen die aan ouders willen doneren, of broers en zussen onderling geldt de 

verplichting niet want dat soort relaties kiest men niet zelf. Nochtans leeft het idee dat er 

ook tussen broers en zussen zoiets kan zijn als de verplichting om een orgaan af te staan als 

één van beide partijen ernstig ziek is. 

Het tweede voorstel van Glannon en Ross kan hier mogelijk een verklaring voor bieden. De 

verplichting ontstaat niet zozeer doordat er een vrijwillige relatie tussen familieleden 

bestaat, maar wel omdat familieleden een specifiek soort vertrouwelijke band hebben die 

zich door de tijd heen ontwikkelt en waardoor er sprake is van gedeelde voordelen of 

belangen. Des te sterker de vertrouwensband is, des te meer heeft men de verplichting als 

familielid om ook het welzijn van de andere te betrachten en dus indien nodig een orgaan te 

doneren. Een belangrijke implicatie hier is dat iemand die geen intieme band heeft met de 

personen die genetisch met hem verwant zijn, ook niet kunnen verplicht worden om zich te 

laten testen op histocompatibiliteit met de mogelijke ontvanger van het orgaan. 

Als doneren tussen familieleden verplicht is op grond van de relatie die ze met elkaar 

hebben, dan volgt hier dus uit dat donatie tussen familieleden die een intieme band hebben 



niet altruïstisch kan zijn (want men handelt uit verplichting, en bovendien is het ook in het 

belang van de donor om te doneren). Spital nuanceert en stelt dat mensen inderdaad 

handelen vanuit de idee dat ze de plicht hebben familieleden te helpen, maar dit de 

handeling niet volkomen on-altruïstisch maakt. Er is naast het verplichtingsgevoel ook altijd 

de factor van liefde en oprechte bekommernis die de handeling toch in zekere mate 

altruïstisch maakt, zij het mogelijk in  mindere mate dan het doneren aan een onbekende 

ontvanger (Spital, 2003: 116-117).  

Deze discussie maakt  duidelijk dat het antwoord op de vraag of intra-familiale donatie op 

altruïsme gestoeld is, in belangrijke mate afhangt van de definitie die men aan het begrip 

altruïsme geeft.  

In de praktijk moet de arts meewerken aan een situatie waarin een gezinslid zijn gezondheid 

op het spel zet voor de gezondheid van een andere persoon. Men moet een gezond persoon 

dus schaden zonder dat die persoon er zelf een medisch voordeel uithaalt. Dit is een 

uitzonderlijke situatie, want over het algemeen nemen we in de medische ethiek aan dat het 

niet-schaden van de patiënt de belangrijkste bekommernis van de arts hoort te zijn. De 

plicht om niet te schaden is geen absolute plicht. Uiteraard is het een arts toegestaan om in 

zekere mate schade aan te brengen bij de patiënt indien die schade nu eenmaal nodig is om 

een groter (gezondheids)voordeel bij de patiënt zelf te halen. We moeten ons dus afvragen 

of de voordelen voor de ontvanger van het orgaan zullen opwegen tegen de risico’s die de 

schenker zal ondergaan.  

In Amerika zijn voorbeelden van rechtspraak te vinden waarin geoordeeld wordt dat het 

doneren tussen minderjarige broers en zussen, ondanks de mogelijke schade, kan 

toegestaan worden op grond van het belang dat de donor heeft bij het overleven van diens 

broer of zus. Het is inderdaad niet ondenkbaar dat de donor voldoening (en dus 

psychologisch voordeel) zal halen uit het feit dat men zijn familielid heeft gered, maar dit 

argument houdt uiteraard enkel steek wanneer we er zeker van kunnen zijn dat de donor de 

mentale capaciteit heeft om voldoening te voelen en te beseffen dat het een voorrecht is 

dat de familie niet rouwt om een kind dat overleed. Voor minderjarige kinderen lijkt het nog 

enigszins aannemelijk dat de voldoening en het psychologisch voordeel er zullen komen, 

maar hierop kan niet gerekend worden bij mentaal geretardeerde mensen. Het argument 



dat de donor er zelf ook wel beter zal van worden, wordt dan moeilijk houdbaar. Crouch & 

Elliot spreken zich niet principieel uit tegen orgaandonatie bij leven tussen kinderen van 

hetzelfde gezin, maar ze pleiten wel voor een eerlijke argumentatie. Hierin moet rekening 

gehouden worden met de risico’s waarmee het donorkind geconfronteerd wordt, de kans 

dat de ingreep slaagt, de voordelen die de ontvanger zal ondervinden en de mogelijke 

alternatieve ingrepen. Men kan best in de argumentatie opnemen dat ouders de plicht 

hebben de gezondheid van het ontvangende kind te betrachten. De ingreep gebeurt om het 

leven van het ontvangende kind en meteen ook het gezin te redden. In de argumentatie 

moet op die punten gewezen worden (Crouch & Elliott, 1999, 285). De zaak zo draaien dat 

de ingreep in feite plaats heeft ten voordele van de donor, miskent de risico’s die hij of zij 

moet ondergaan en vormt een zwakke argumentatieve basis om donatie tussen familieleden 

toelaatbaar te maken. 

De vereiste van anonimiteit wordt teniet gedaan bij transplantatie tussen familieleden. Het 

principe van de anonimiteit zorgt er niet alleen voor dat de donor voor de ingreep geen druk 

kan ondervinden van de ontvanger (cfr. Supra), daarnaast bestaat bij het opheffen van de 

anonimiteit het risico  dat de schenker van het orgaan ooit een wederdienst eist van de 

ontvanger. Over het algemeen is de anonimiteitseis bijzonder belangrijk binnen de context 

van orgaantransplantatie. Specifiek binnen de context van intra-familiale donatie werd het 

principe minder belangrijk geacht dan het voordeel van een snelle oplossing voor een ernstig 

gezondheidsprobleem van een familielid. 

Los van het feit dat het doneren bij leven in het verleden vrijwel uitsluitend tussen 

familieleden plaatsvond, heeft onderzoek intussen uitgewezen dat de resultaten van 

transplantaties met niet genetisch gerelateerde personen zeer positief kunnen zijn en voor 

wat nieren betreft ook beter dan de resultaten bij donatie van een orgaan afkomstig van een 

overleden persoon. Steeds meer transplantatiecentra nemen dan ook die bron van organen 

in overweging om tegemoet te komen aan de vraag naar donororganen (Spital, 1999: 1728). 

2.3.2 Orgaan gericht aan een Partner/Vriend 

Wanneer de nood ontstaat aan een donororgaan, maar er noch via de wachtlijst voor post-

mortem organen, noch binnen de familie een HLA-compatibel exemplaar beschikbaar is, kan 

men in sommige gevallen gebruik maken van organen afkomstig van  de partner of nauwe 

vriend van de patiënt. Donatie tussen mensen die geen genetische band hebben, stelt echter 



specifieke problemen. In deze gevallen wordt het risico dat de donor moet ondergaan niet 

gecompenseerd door de kleinere kans op afstoting van het orgaan. Nochtans betoogde 

Martyn Evans reeds in 1989 dat orgaandonatie ook buiten de familie toegestaan mag 

worden. Een restrictie tot familieleden heeft tot gevolg dat wie geen familie heeft of er wel 

heeft maar geen geschikte/welwillende donor vindt binnen de familie, wordt benadeeld. 

Donatie tussen personen die enkel een emotionele band onderhouden moet volgens Evans 

kunnen om vijf redenen. (1) Het bezwaar dat deze praktijk zwakkere personen zou uitbuiten 

gaat niet in grotere mate op voor niet-familieleden dan voor wel familieleden. Het is zelfs 

denkbaar dat net iemand die wel familie is, moeite heeft met de emotionele en 

psychologische druk die men ondervindt. (2) Het risico dat zich donors aanbieden met de 

bedoeling om geld te verdienen door het aanbieden van een orgaan, werkt men beter weg 

door het systeem zo te organiseren dat het de verkoop van organen verbiedt, eerder dan 

extra-familiale orgaandonatie te verbieden (3) we kunnen niet miskennen dat donatie tussen 

emotioneel gerelateerde personen de orgaanschaarste zou terugdringen en verschillende 

mensen het leven zou redden (4) Orgaandonatie is het beste voorbeeld van een altruïstische 

daad, dus waarom zou men mensen die daartoe bereid zijn, verbieden om op altruïstische 

gronden een orgaan ter beschikking te stellen omdat ze geen familie zijn? (5) Voor zijn 

laatste punt maakt Evans de analogie met bloed – of beenmergdonatie.  We zien bij het 

doneren van bloed en beenmerg dat donoren niet per definitie familieleden hoeven te zijn. 

De ethische overwegingen die bij beide soorten donatie worden gemaakt (geen geldelijke 

beloning, anonimiteit, volledig geïnformeerde toestemming voor de ingreep) lijken zelfs 

precies voor niet-familieleden te zijn opgesteld (Evans, 1989: 18-20). 

Op medisch vlak stellen we vast dat een levende donor die niet genetisch gerelateerd is aan 

de ontvanger op zich geen groter risico moet ondergaan dan iemand die wel familie is. Aan 

de zijde van de ontvanger is er meer kans op slagen van de ingreep indien gebruik wordt 

gemaakt van een orgaan afkomstig van een levend persoon, zelfs indien de organen die bij 

donatie na de dood worden gebruikt minder HLA-mismatches hebben (en dus op papier 

meer compatibel zijn, en minder kans op afstoting geven) (Terasaki, Cecka, Gjertson & 

Takemoto, 1995: 334). 

Uit een opiniepeiling door het Amerikaanse Gallup Organisation (1999) blijkt dat een grote 

meerderheid van de ondervraagden zich voorstander toont zich van het doneren tussen 



echtgenoten of nauwe vrienden als alternatief voor langdurige dialyse of het gebruik van 

organen afkomstig van een overleden donor. Binnen de steekproef geeft 92% van de 

respondenten aan dat doneren tussen vrienden een aanvaardbare volgens hen een 

aanvaardbare oplossing voor het gezondheidsprobleem is. Bovendien geeft 76% aan zelf 

bereid te zijn een orgaan ter beschikking te stellen indien een vriend plotse nierproblemen 

zou ondervinden. Vooral vrouwelijke, hoog opgeleide en blanke respondenten blijken bereid 

te zijn tot doneren, maar zelfs in de minst enthousiaste groep geeft nog 65% aan een nier ter 

beschikking te willen stellen indien nodig. Door de tijd heen heeft zich op het vlak van de 

publieke opinie een evolutie in het voordeel van niet gerelateerde donatie voorgedaan. 

Spital geeft zelf drie mogelijke verklaringen voor de positieve evolutie in attitude tegenover 

orgaandonatie bij leven door partners/nauwe vrienden. Ten eerste worden mensen meer 

geconfronteerd met informatie rond orgaanschaarste en het succes van 

orgaantransplantaties. Ten tweede neemt het vertrouwen in de medische wetenschap toe 

en gelooft men steeds meer dat de wetenschap er alles aan doet om de risico’s voor de 

donor te beperken. Ten derde vermoedt Spital dat mensen steeds meer van mening zijn  dat 

iedereen het recht heeft om autonoom te beslissen tot het nemen van een risico in het 

voordeel van een naaste zijn / haar gezondheid. Op die manier is eer voor hen dus geen 

reden waarom men zich als een tegenstander van het doneren tussen echtgenoten of 

vrienden zou tonen (Spital, 2001: 1062).  

2.3.3 Orgaan gericht aan een Bepaalde Groep Mensen 

Bij levende donatie kan de schenker van het orgaan ervoor kiezen de groep te definiëren 

waartoe men wilt dat de ontvanger behoort. Voorbeelden hiervan zijn: het doneren aan een 

kind, het doneren aan een lid van een bepaalde religieuze gemeenschap, ed. Daarnaast kan 

men ervoor kiezen een zekere groep uit te sluiten, zoals “ik wil niet dat mijn orgaan aan een 

zwarte persoon wordt geschonken.” Het toevoegen van een voorwaarde aan een 

orgaandonatie is in praktisch opzicht mogelijk. Men heeft enkel een tussenpersoon nodig die 

als het ware de wensen van de donor en een geschikte donor aan elkaar linkt (Hilhorst, 

2004, p. 205). 

Voor transplantatiecentra die orgaandonatie bij leven toestaan is het een pertinente vraag 

hoe om te gaan met dergelijke verzoeken. Aangenomen dat het orgaan enkel gebruikt kan 

worden indien aan de voorwaarde van de donor wordt voldaan, zou het verwerpen van de 



voorwaarde betekenen dat  één wachtende persoon minder geholpen kan worden. 

Bovendien kan men argumenteren dat een persoon het recht heeft  autonoom te beslissen 

in welke groep zijn orgaan terecht komt. Analoog:  wanneer een persoon er vrijwillig voor 

kiest om een geldsom aan een liefdadigheidsinstelling te schenken, behoort het tot zijn / 

haar eigen autonomie om de bestemming van de gift te kiezen. Hierbij gaat men er wel van 

uit dat een orgaan het privé -bezit is van de schenker en hij de bestemming kan kiezen, 

eerder dan het orgaan te zien als iets wat de ‘gemeenschap’ toekomt en ook onder de 

distributiecriteria van de samenleving valt. Niet iedereen is het met dit uitgangspunt eens. 

Kluge stelt dat een orgaan het eigendom is van de schenker zolang het in diens lichaam zit, 

maar vanaf het moment dat het voor transplantatie beschikbaar wordt gesteld komt het in 

een systeem terecht dat per definitie sociaal is (Ankeny, 2001: 389). Het doneren van een 

orgaan moet namelijk hoe dan ook gebeuren in een sterk geïnstitutionaliseerde context. 

Naast de donor en de ontvanger zijn meerdere partijen betrokken: het 

transplantatiecentrum, de organisatie die de organen verdeelt, het medisch team dat de 

post - operatieve zorg verstrekt enz. Daarnaast is het transplanteren van organen enkel 

mogelijk doordat men kan bouwen op de ontwikkelingen van de medische wetenschap die 

zich in het verleden hebben voorgedaan en enkel mogelijk werden door het verbeteren van 

de medische wetenschap, aan de hand van sociale interactie.  Dit alles drijft Kluge ertoe 

orgaandonatie niet als een persoonlijke actie te typeren, maar wel als een sociale daad 

(Kluge, 1989: 11). Dat standpunt leidt ertoe dat de donor niet persoonlijk kan kiezen wie het 

orgaan ontvangt, maar de verdeling van organen moet gebeuren op grond van principes die 

de gemeenschap ten goede komen (rechtvaardigheid, gelijkheid), eerder dan de autonome 

keuze van de schenker na te leven (Kluge, 1989: 13).   

Daar komt bij dat het aanvaarden van een orgaan met een voorwaarde gezien kan worden 

als het onderschrijven van een discriminerende houding. Nemen we het voorbeeld van het 

orgaan dat gericht wordt aan een blank persoon. Wanneer een transplantatiecentrum een 

dergelijk voorstel aanvaardt, lijkt het er sterk op dat men het criterium dat de donor 

hanteert (onderscheid op grond van ras) onderschrijft, wat mogelijk een uiting is van 

discriminatie. Wilkinson weerlegt dit punt door een onderscheid te maken tussen het 

doneren van een orgaan door een persoon, en het aanvaarden van dat orgaan door het 

transplantatiecentrum (Wilkinson, 2003: 163). Wanneer iemand zijn organen naar een 



bepaalde groep toe richt, is dit mogelijk een uiting van racisme, maar daarom is het nog niet 

meteen fout van het betrokken medisch team om (het orgaan met) de voorwaarde te 

aanvaarden. Uiteindelijk zal het betrokken team niet veel anders doen dan bij een orgaan 

zonder voorwaarde, het enige wat erbij komt is dat men moet checken of de ontvanger aan 

de voorwaarde voldoet (bijvoorbeeld: men moet de etniciteit van de ontvanger checken, 

maar dat doet men wel vaker, en legitiem, in de medische praktijk. Er is niets prima facie 

fout mee). Indien men wil stellen dat het medisch team toch fout is door het orgaan te 

aanvaarden ziet de motivatie er allicht als volgt uit: een daad is fout als ze een fout doel 

bevordert. Dit klopt echter niet. Als een bankovervaller een bediende onder schot houdt en 

hem gebiedt een zak met geld te vullen, wat de bankbediende ook doet, dan heeft die 

persoon door die handeling een verwerpelijk doel (het leegroven van de bank) bevorderd. 

Weinigen houden vol dat dit de daad op zichzelf (geld in een zak steken) fout maakt. Analoog 

is er volgens Wilkinson geen reden om het aanvaarden van een gericht orgaan op zich 

verwerpelijk te vinden omdat het een verkeerd doel (racistische donatie) bevordert 

(Wilkinson, 2007: 65-66). 

Gerichte donatie stelt mogelijk een probleem wat betreft het principe van gelijkheid. Per 

definitie komt geen enkel persoon die niet tot de aangewezen groep behoort rechtstreeks in 

aanmerking voor het ontvangen van het orgaan. Wie niet het geluk heeft tot de groep te 

behoren die de schenker definieert, heeft op het eerste zicht een nadeel ten opzichte van 

diegene die er wel toe behoort. Anderzijds verdwijnt er sowieso een persoon van de 

wachtlijst voor organen die afkomstig zijn van overleden donoren en schuiven alle anderen 

een plaats vooruit, tot welke groep men dan ook behoort. Anders geformuleerd heeft iedere 

wachtende voordeel bij het aanvaarden van gerichte organen, alleen de ene wat meer dan 

de andere (Hilhorst, 2005: 210). Of men kan instemmen met de praktijk van gerichte 

orgaandonatie hangt dus af van welk aspect men zwaarder laat doorwegen: de gelijkheid 

tussen personen op een wachtlijst, of het bekomen van het orgaan. Het is immers denkbaar 

dat de donor enkel zijn orgaan weg zal schenken indien voldaan is aan de voorwaarde die hij 

/ zij heeft gesteld. 

Opvallend is dat Hilhorst en Wilkinson het in belangrijke mate met elkaar eens zijn, namelijk 

wanneer ze stellen dat het welzijn van iedereen op de wachtlijst mogelijk zwaarder weegt 

dan het principe van gelijkheid bij de verdeling. Ze verschillen echter van mening wanneer 



de voorwaarde die geformuleerd wordt, betrekking heeft op zaken zoals geslacht of 

etniciteit. Hilhorst beschouwt dergelijke bepalingen als discriminerend en de medische 

wereld mag er geen gevolg aan geven, al zou het mogelijk elke partij ten goede komen 

(Hilhorst, 2005: 212). Wilkinson daarentegen vindt dat de voorwaarde moet aanvaard 

worden ook al lijkt ze een discriminerende houding te ondersteunen. Het is volgens hem 

mogelijk om een racistische gift alsnog te aanvaarden indien op andere vlakken inspanning 

wordt geleverd om de symbolische schade die aan een bepaalde groep wordt toegebracht, 

te verkleinen: The state could try to counteract any symbolic support for racism. It could 

accept conditional offers, publicly deplore the racist motives behind them, while setting out 

the reasons for accepting them nonetheles, and simultaneously announce an increase in 

funding for transplant or other services for the discriminated-against group (Wilkinson, 2007: 

67).  

Wilkinson verdedigt dat gerichte orgaandonatie, zelfs indien op racistische gronden 

gestoeld, gerechtvaardigd kan zijn. Dit geldt tenminste, wanneer bij het aanvaarden van een 

gericht orgaan minstens één mensenleven wordt gered en het de toegang tot een orgaan 

van andere wachtenden op de wachtlijst niet verhindert.  

Wanneer uit empirisch onderzoek zou blijken dat de mogelijkheid om bij leven te doneren 

en de organen ‘richting te geven’, zou leiden tot een toenemend aantal beschikbare 

organen, zou dit –althans vanuit een utilitaristisch standpunt- een drijfveer zijn om de 

praktijk algemeen toe te staan. Het lijkt ook aannemelijk dat donoren meer gemotiveerd 

worden doordat hun aandeel in de transplantatie toeneemt en sterker rekening wordt 

gehouden met de mening van de schenker (Ankeny, 2001, p. 390). Tegenstanders van de 

praktijk halen aan dat we –opnieuw vanuit een utilitaristisch standpunt- voorzichtig moeten 

zijn met de invoering ervan. Mogelijk wordt het vertrouwen van de hele samenleving in de 

onpartijdigheid van het verdelingssysteem ondergraven en daalt het totaal aantal donoren 

(ook na overlijden) omdat men niet langer denkt te kunnen rekenen op de onpartijdigheid 

en rechtvaardigheid van het systeem. Indien dat het geval is, wordt het welzijn van de hele 

samenleving helemaal niet gemaximaliseerd (Ankeny, 2001: 392). Zoals gezegd gaat het hier 

om een empirische vraag en is verder onderzoek hier aangewezen. 



2.3.4 Orgaan gericht aan een Bepaald Persoon binnen een Eenzijdige Relatie 

De schenker van een orgaan kan ervoor opteren om het orgaan te richten naar één 

welbepaald persoon, die men weliswaar niet echt persoonlijk kent, maar toch bij naam. De 

donor kent in grote lijnen het verhaal van die ene welbepaalde ontvanger en ook diens nood 

aan een orgaan, maar de twee onderhouden geen wederzijdse relatie, noch zijn ze genetisch 

aan elkaar gerelateerd. De Nederlandse Gezondheidsraad maakte in het kader van hun 

advies in verband met Gerichte altruistische orgaandonatie bij leven een onderscheid tussen 

twee soorten relaties binnen deze categorie. 

Een eerste mogelijkheid is dat de donor en de ontvanger een zgn. distant relationship 

hebben. Hiermee wordt bedoeld dat de schenker ergens binnen zijn kennissenkring een 

verhaal heeft opgevangen over een persoon die op zoek is naar een donororgaan. Men kent 

de ontvanger niet persoonlijk, mogelijk wel een kennis van hem/haar. Doordat men 

onrechtstreeks op de hoogte is gebracht van de situatie van de ontvanger, kiest men ervoor 

om het orgaan aan die ene persoon te richten, eerder dan aan gelijk welke andere. 

De tweede mogelijkheid hier is een one-sided relationship. Dit soort relatie ontstaat wanneer 

de donor de ontvanger kent, maar dit omgekeerd niet het geval is. Als voorbeeld kunnen 

hier fans gelden die bereid zijn een orgaan af te staan aan hun idool, of de situatie waarin in 

de media een oproep verschijnt dat iemand dringend naar een donororgaan op zoek is. 

Een oproep in de media heeft zijn voordelen: hoogstwaarschijnlijk ontstaat de oproep 

slechts in hoge nood en is men dringend op zoek naar een persoon die bereid is een orgaan 

weg te schenken. Wanneer iemand erop reageert en er wordt een geschikte donor 

gevonden, is dit mogelijk een persoon die dit niet zou hebben gedaan indien hij er niet via de 

media toe werd uitgenodigd (Ross, 2002: 332). Men redt dus iemand het leven die anders 

allicht geen kans meer had gekregen. Bovendien nemen we aan dat een volwassen persoon 

het recht heeft hulp te zoeken via de media en dat een schenker het recht heeft om 

autonoom te beslissen een persoon te willen helpen die een oproep lanceert via de media 

(Ross, 2002: 331). Nochtans zijn er redenen om kritisch te zijn. Men zou kunnen beweren dat 

de mogelijkheid om in de media een oproep te plaatsen afbreuk doet aan de gelijkheid 

tussen patiënten op de wachtlijst. Zij die wel een compatibele donor uit de familie kunnen 

aandragen hebben immers een voordeel ten opzichte van zij die dit niet kunnen doen. Het 

lijkt logisch dat mensen het recht hebben om dan verder te gaan zoeken en bijvoorbeeld een 



oproep in de media willen plaatsen. Dergelijke praktijken vergroten echter de gelijkheid 

tussen patiënten niet: ook in het mediacircuit komt het erop aan de juiste mensen te 

kennen, het geluk te hebben op de juiste plaats te wonen, over de nodige financiële 

middelen te beschikken om te kunnen adverteren enz. (Ross, 2002, 333). Bepaalde mensen 

hebben niet de mogelijkheid om in de media een oproep te plaatsen. Het argument dat de 

gelijkheid tussen mogelijke ontvangers vergroot zal worden indien er vaker een oproep tot 

doneren in de media gelanceerd zou worden, houdt dus geen steek.  

Een eigentijds alternatief voor een oproep in de media is het zoeken van een donor via 

internet. Via welbepaalde websites (waarvoor betaling al dan niet vereist is) kunnen 

potentiele donors en ontvangers elkaar treffen, kennismaken en uiteindelijk besluiten dat 

men tot transplantatie wil overgaan. In acht genomen de lange wachttijden voor een 

donororgaan, en de vlotte beschikbaarheid van internet, is het niet zo vreemd dat het 

fenomeen van Internet Solicitation zich voordoet.  

Van zodra men in principe een donor toestaat zijn organen aan een welbepaalde ontvanger 

te richten, kan dat in de praktijk iedereen zijn. Een onderscheid tussen een jarenlange 

vriendschap en een contact tussen twee personen dat via een internetsite is ontstaan is 

moeilijk  theoretisch te onderbouwen. Het is trouwens mogelijk dat de twee partijen na de 

kennismaking via internet, ook werkelijk een vriendschapsrelatie ontwikkelen. De manier 

waarop mensen elkaar vinden is hier waarschijnlijk ook niet het meest kritieke punt. Hoe 

vreemd het ook kan lijken dat mensen die elkaar via internet kennen plots organen gaan 

uitwisselen. 

Een pertinent probleem met een oproep via internet is dat de gebruikelijke verdeelwijze van 

beschikbare donororganen in het gedrang komt. Het is zo dat diegene die de eerste plaats 

op de wachtlijst inneemt, normaal ook diegene is die het meest dringend nood heeft aan 

een donor. De opstelling van de wachtlijst hoort op geen enkel moment bepaald te worden 

door zaken als financiele status, sociaal aanzien of politieke macht. Wanneer men nu die 

personen voorrang gaat geven die over de mogelijkheid beschikken om via internet aan een 

kandidaat-donor te komen, verliest men de essentie van de huidige verdeelsleutel die 

gebaseerd is op de medische kenmerken van de ontvanger (Natco, 2005).   



Het is betwijfelbaar of elke donor die zich aanbiedt in respons op een internetbericht 

behoorlijk op de hoogte is van de risico’s die met dergelijke ingreep samengaan. In de regel 

bestaan dergelijke berichten voornamelijk uit redenen waarom een transplantatie werkelijk 

noodzakelijk is voor de ontvanger, maar zelden worden daarbij ook de risico’s voor de donor 

beschreven. Bovendien maakt men gebruik van emotioneel beladen (soms wanhopige) 

bewoordingen die op het gemoed van de lezer spelen. De mogelijke donor  beschikt enkel 

over die gegevens die de vrager wil prijsgeven, men kan dus onmogelijk een volledig zicht 

hebben op de context waarin de vraag naar een orgaan gesteld wordt. Dit zorgt er mogelijk 

voor dat men nog meer beïnvloed wordt door de emotionele aard van de oproep, wat een 

weloverwogen, redelijke en vrijwillige keuze niet vergemakkelijkt (Dew et. al., 2007: 1048).  

Ter illustratie kan hier een oproep afkomstig van livingdonorsonline.com dienen:  
 We are looking diligently for a kidney for my husband.  He's 54 and very healthy except for the fact 

that he has no kidneys.  His native kidneys were removed in 2008 due to PKD, they were so large they 

were causing him too much pain.  

In early 2010 he received a lifesaving cadaver donation - but the kidney never really worked well and 

after a few bouts of cellular rejection which seemed to be treated early, and well - he finally 

completely rejected (vascularly) the kidney and returned to dialysis in December of 2010.   

Walt is a loving father of 3.  Our oldest is 22 and youngest is 6, he would love to be able to hold his 

grandchildren, walk his daughter down the aisle and grow old with me.   

you can read the last 8 months of his history on Carepages.com/carepages/walterguypennington.   

Thank you and blessings. Susan 

  

Living Donors online is een website met een forum waarop in principe iedereen een bericht 

achter kan laten. Het gebeurt  ook dat websites geld vragen voor de toestemming om een 

oproep te mogen lanceren. De betrokkenheid van een commerciële organisatie zorgt voor 

behoorlijk wat kritiek op de praktijk (Steinbrook, 2005: 442). 

Het lijkt wel aannemelijk dat het zoeken van donoren via websites mensen aantrekt die zich 

zonder het bericht nooit zouden hebben aangeboden. Op die manier heeft de donorpool 

zich dus mogelijk uitgebreid, maar omwille van de aangehaalde punten (geïnformeerde 

toestemming, rechtvaardige verdeling, betrouwbaarheid van het systeem voor het grote 

publiek), loopt het enthousiasme over het gebruik van internet bij het vinden van een donor 

voorlopig niet hoog op.   



Deel II: Niet – Gerichte Onbetaalde 

Orgaandonatie bij Leven aan een Onbekende: 

Een Onderzoek 

Hoofdstuk 3: Inleidende Informatie    

3.1 Semantiek  

 

Binnen het domein van de orgaandonatie is het in eerste instantie belangrijk duidelijkheid te 

scheppen over de betekenis van gebruikte termen. Dit is zowel in het kader van heldere  

communicatie als qua morele beladenheid belangrijk (Dor et al, 2010). Gebrek aan 

eenduidigheid in de invulling van bepaalde termen, zorgt voor verwarring die zoveel 

mogelijk dient te worden vermeden. 

Ook binnen het kader van deze verhandeling is het belangrijk eerst duidelijk te stellen welk 

fenomeen we exact willen bespreken. Dit doen we aan de hand van een evaluatie van de 

termen die binnen de literatuur courant worden gebruikt.  

Deze verhandeling  spitst zich toe op het doneren van organen, specifiek nier en lever, door 

levende personen. Zoals eerder gezegd is ook voor andere organen donatie bij leven 

mogelijk, maar worden deze ingrepen minder frequent uitgevoerd. Bovendien zijn bij long, – 

darm – en pancreastransplantaties de gevolgen voor schenker en ontvanger van het orgaan 

op langere termijn amper gerapporteerd (Prager, Wain, Roberts & Gins, 2004: 1211-1212; 

Gruessner & Sutherland, 2002: 118; Barr et.al, 2006: 1380), wat een afweging van 

psychologische en medische voor- en nadelen voorlopig moeilijk maakt.  

We hebben het over de categorie van donoren die in de literatuur vaak als altruistic 

strangers worden aangeduid. Volgens informatie die verstrekt wordt aan het ruime publiek 

op de website van het Amerikaanse United Network for Organ Sharing (UNOS), moeten we  

altruïstische donatie zien als een synoniem voor donatie aan een voor de donor onbekend 

persoon (Massey et al., 2010; website UNOS). Het feit dat donor en ontvanger geen enkele 

relatie met elkaar onderhouden, typeert de daad als volkomen onbaatzuchtig. Het linken van 

de altruïstische aard van de gift met de relatie die (niet) tussen de twee partijen bestaat,  

roept op zich al vragen op. Helemaal bevreemdend wordt het als blijkt dat deze toelichting 



gegeven wordt bij de rubriek non - directed donation en dus niet bij non - related organ 

donation zoals men zou verwachten. Meteen een duidelijk voorbeeld van de verwarring 

zoals hierboven beschreven.  

Altruïstisch handelen zou men kunnen zien als onbetaald handelen. Altruïsme gaat echter 

om meer dan  het niet nastreven van geldelijke belangen. Het gaat om het niet uitsluitend 

nastreven van voordeel voor de eigen persoon in het algemeen. Zelfs wie niet doneert 

vanuit de intentie zich er financieel mee te verrijken, kan bepaalde motieven hebben die    

voordelig voor de donor zijn (men bekomt er bijvoorbeeld een gevoel van voldoening en 

zelfwaarde mee). Omdat deze laatste motieven ook bij onbezoldigde donoren niet uit te 

sluiten zijn en zij afbreuk kunnen doen aan de zuivere altruïstische daad, gebruiken we 

verder de term onbezoldigde orgaandonatie bij leven. “onbezoldigd” sluit duidelijk de vraag 

naar betaling voor de donatie uit, maar zegt niets over de eventuele andere voordelen die 

de donor met zijn daad kan bekomen. 

De tweede term in Altruistic Strangers,  ‘vreemden’, slaat op het feit dat de donor en de 

ontvanger van het orgaan geen relatie met elkaar onderhouden. Hiermee richten we de 

focus weg van donatie tussen familieleden, partners of nauwe vrienden enerzijds, en donatie 

bij leven die tot stand komt tussen mensenparen die een enkelzijdige relatie onderhouden 

(zoals bij een oproep in de media) anderzijds.  

Het gaat om die donoren die zich vrijwillig naar een transplantatiecentrum begeven, en zich 

aanbieden om een orgaan ter beschikking te stellen van een onbekend persoon die op het 

moment van het voorstel op de wachtlijst staat voor een donororgaan afkomstig van een 

overleden persoon.  

Hoewel donor en ontvanger elkaar niet kennen, is het mogelijk verkeerd om hier over 

anonieme donatie te spreken. Of het proces werkelijk in alle anonimiteit verloopt, hangt af 

van het protocol dat het betrokken transplantatiecentrum hanteert. Bepaalde instellingen 

bieden de betrokken partijen de  mogelijkheid om enige tijd na de ingreep contact met 

elkaar op te nemen. Een centrum in Minnesota staat bijvoorbeeld toe dat donor en 

ontvanger met elkaar communiceren per brief via het transplantatiecentrum. Zes maanden 

na de ingreep wordt toegestaan dat donor en ontvanger elkaar ook in levende lijven 

ontmoeten indien ze beiden schriftelijk verklaarden hiermee in te stemmen (Jacobs, Roman, 



Garvey, Kahn & Matas, 2004: 1111). Het is evident dat de anonimiteit dan wordt opgeheven. 

We richten ons specifiek op die donoren die de ontvanger van het orgaan niet kennen voor 

de ingreep en ook geen voorwaarden aan de richting van het orgaan toe kennen, ongeacht 

of de anonimiteit tussen donor en ontvanger naderhand wordt opgeheven.   

“Goede Samaritaan – donatie” is een term die ook regelmatig in de literatuur voorkomt (zie 

bijvoorbeeld Morrissey et. al., 2005; Zuidema et al, 2009; Petrini, 2011; ea.). De term gaat 

terug op de parabel van de barmhartige Samaritaan zoals verteld in het Nieuwe Testament. 

De barmhartige Samaritaan verzorgt volgens het verhaal een vreemde die hij toevallig 

ontmoet. Wanneer hij niet langer voor de verzorging van de man kan zorgen betaalt hij 

belangeloos een andere man om hem verder te verzorgen. De term goede 

Samaritaandonatie legt de nadruk op het weldoen voor onbekenden, zonder er zelf baat bij 

te hebben. Het lijkt op die manier wel een goede naam te zijn voor het fenomeen dat we 

bespreken, maar het verhaal van de barmhartige Samaritaan past in een religieus kader, en 

draagt mogelijk ook die lading met zich mee.   

Bij het onbezoldigd doneren van organen aan onbekenden  is een religieuze component 

zeker niet uitgesloten, in sommige gevallen kan het zelfs een belangrijke factor zijn. Een 

opmerkelijk voorbeeld van de manier waarop religieuze overtuigingen bepalend kunnen zijn 

bij de beslissing om bij leven een orgaan te doneren, zien we bij de Jesus Christians. Het gaat 

hier om een religieuze groepering waarvan de leider verkondigde dat het doneren van een 

nier duidt op naastenliefde, en hij dit dus zelf meteen zou doen. Uiteindelijk boden meer dan 

20 leden zich aan als levende donor zonder de ontvanger te specifiëren (Frunza, Frunza, Bob 

& Grad, 2010: 5). Anderzijds  is die religieuze component hoegenaamd geen noodzakelijke 

voorwaarde voor het doneren. Omdat het verhaal van de goede Samaritaan bovendien 

enkel betekenisvol is voor een segment van de bevolking (christenen), lijkt Goede 

Samaritaan-donatie een ongepaste term voor het fenomeen dat we willen beschrijven. 

 We hanteren verder Niet – gerichte & onbetaalde orgaandonatie tussen onbekenden.   

3.2 Programma’s: Minnesota – Rotterdam 
 

Niet gerichte onbetaalde orgaandonatie is geen fenomeen van de afgelopen tien jaar. De 

eerste voorbeelden van personen die zich vrijwillig aanboden om een orgaan te doneren aan 



een onbekend persoon, werden voorgesteld door Sadler in 1971. Destijds werd de praktijk  

echter al gauw gestaakt omdat donor en ontvanger vaak niet compatibel waren en de kans 

op een succesvolle ingreep dan ook zeer gering was. Aangezien de ontvangers al te vaak de 

ingreep niet overleefden door onvoldoende aandacht voor histocompatibiliteit, leek het 

onverantwoord om de schenker van een orgaan aan een toch niet gering risico bloot te 

stellen. Men schakelde wat betreft orgaandonatie bij leven opnieuw over op donatie tussen 

personen met genetische link omdat dit de kans op succes bij de ontvanger van het orgaan 

na de ingreep toch enigszins vergrootte.  

Intussen hebben we de opgang gekend van immunosuppressieve middelen, en een grondige 

specialisering van de operatieve technieken die bij de transplantatie gebruikt worden. Deze 

zorgden ervoor dat de risico’s voor zowel donor als ontvanger kleiner werden en het 

vrijwillig doneren tussen niet – genetisch verwanten opnieuw een verdedigbare optie werd 

om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar donororganen (Jacobs, Roman, Garvey, 

Kahn & Matas, 2004: 1110).   

Aan de universiteit van Minnesota vormde zich in 2000 rond David Matas een werkgroep die 

zich tot doel stelde een richtlijn te formuleren voor het  transplantatiecentrum  dat steeds 

vaker werd gecontacteerd door vrijwilligers die een orgaan (in dit geval een nier) wilden 

afstaan aan een voor hen onbekend persoon.  Tot voor 1999 werd in Minnesota elke vraag 

hiertoe eenvoudig geweigerd. Niet alleen werd met dit soort ingrepen de mogelijke donor 

aan risico’s blootgesteld, men ging er ook van uit dat het medisch voordeel voor de 

ontvanger van een orgaan afkomstig van een levend persoon, niet beduidend groter zouden 

zijn dan wanneer het orgaan afkomstig zou zijn van een overleden persoon (Matas, Garvey, 

Jacobs & Kahn, 2000: 433). Als er geen significant medisch voordeel bekomen wordt, is het 

moeilijk verdedigbaar dat levende personen een risicovolle procedure moeten ondergaan 

om hun organen ter beschikking te stellen.  

Het succes van ingrepen  met donors die een emotionele (en dus geen genetische) band met 

de ontvanger hadden enerzijds en de steeds langer wordende wachtlijsten voor organen van 

overleden personen anderzijds, hebben ervoor gezorgd dat men niettemin werd uitgedaagd 

om het aanbod van deze vrijwilligers ernstig te overwegen en onder strikte voorwaarden 

ook aan te nemen.  



De procedure werd met verloop van tijd meer toegepast.  

Data van het United Network of Organ Sharing geven aan dat het aandeel levende donoren 

dat geen enkele relatie met de ontvanger onderhoudt (het gaat hier wel om een optelsom 

van verschillende vormen van non-related donation zoals gekruiste donatie en gerichte als 

niet-gerichte donatie), toenam van 6,5% in 1996 tot 23% in 2006.  (Dew et. al., 2007: 1047).        

De tekst die resulteerde uit het overleg van de groep rond Matas in Minnesota (2000) wordt 

vandaag wel eens in de literatuur aangehaald als een soort grondtekst van de praktijk van 

het niet-gericht doneren van organen bij leven (bijvoorbeeld in Ross, 2006: 162). We zien dat 

transplantatiecentra een steeds minder negatieve houding aannemen tegenover voorstellen 

van vrijwilligers om een nier af te staan en in reactie daarop dan ook steeds meer hun eigen 

protocollen gaan opstellen om de praktijk op een correcte manier te  laten verlopen. Een 

algemeen protocol voor de niet – gerichte orgaandonatie tussen onbekenden ontbreekt 

voorlopig (Kranenburg, Zuidema, Erdman, Weimar, Passchier & Busschbach, 2008: 178), 

maar opvallend is dat men bij het opstellen de centrum-specifieke protocollen de  structuur 

die Matas eerder aanbood, min of meer behoudt.     

Een eerste aandachtspunt dat Matas en collega’s aanhalen is de grondige voorafgaande  

(meervoudige) evaluatie van de mogelijke donors. In eerste instantie ondergaat de mogelijke 

donor een kort screenings-interview, vaak per telefoon, wanneer deze persoon zich aanbiedt 

bij het centrum. Na het eerste gesprek ontvangt men de nodige informatie in verband met 

de ingreep op papier gebeurt een uitvoerige  medische en socio - psychologische screening. 

Ook in Nederland wordt gebruik gemaakt van meerdere informatiemomenten: eerst worden 

belangstellenden via de telefoon geïnformeerd, later volgt een intakegesprek met een multi 

- disciplinair team, en ook hier wordt benadrukt dat de donor, anders dan bij intra-familiale 

donatie of donatie tussen partners of vrienden, standaard naar een psycholoog wordt 

doorverwezen.  

Een tweede punt is de selectie en evaluatie van de ontvanger. Men stelt voor diegene te 

kiezen als ontvanger die ook bij het verdelen van organen afkomstig van overleden donoren 

prioriteit zou hebben gekregen. Als extra voorwaarden worden hier toegevoegd dat de 

patiënt in het verleden geen slechte therapietrouw mag hebben getoond en het om een 

eerste of tweede transplantatie hoort te gaan. Niet enkel de schenker maar ook de 



ontvanger dient vlak  voor de ingreep dus opnieuw een medisch onderzoek te ondergaan om 

er zeker van te zijn dat hij / zij de ingreep aankan. Daarnaast moet de ontvanger zich 

uiteraard akkoord verklaren met het feit dat gebruik wordt gemaakt van organen afkomstig 

van een levend persoon en ook met de eventuele vraag van de schenker om ook na de 

ingreep de anonimiteit te bewaren. 

Ten derde wordt, meer dan bij andere soorten donatie bij leven, het belang benadrukt van 

enig tijdsverloop tussen de eerste kennismaking met het centrum, en de uiteindelijke 

ingreep. Dit geeft de donor de tijd om een rustige geïnformeerde keuze te treffen in verband 

met het al dan niet ondergaan van de ingreep. In Rotterdam specifieert men dat het 

tijdsinterval tussen aanmelding en donatie minstens zes maanden hoort te zijn. 

Het vierde aandachtspunt vatten we samen als de verhouding tussen donor en ontvanger: 

Matas en collega’s nemen nadrukkelijk geen voorwaardelijke donatie in het programma op 

en staan ook geen contact tussen de twee partijen toe voor de ingreep. Wat dit punt betreft 

is het programma in Rotterdam vrij uniek in de wereld. Een persoon die de screening voor 

donatie heeft doorstaan krijgt er namelijk drie mogelijkheden. Men kan (1) doneren aan 

eender wie op de wachtlijst, (2) gericht doneren aan een persoon met wie men geen 

bijzondere emotionele of genetische band heeft of (3) deelnemen aan wat men noemt 

domino-ruilkoppeldonatie. In het laatste geval maakt de vrijwillige donor twee 

transplantaties mogelijk. Hij / zij doneert een nier aan de ontvanger van een niet-compatibel 

ruilkoppel op de wachtlijst voor een orgaan afkomstig van een overleden persoon. De 

schenker van het ruilkoppel die eerder beloofd had te zullen doneren, stelt vervolgens zijn / 

haar nier ter beschikking aan iemand anders op de wachtlijst. (Zuidema et al., 2009).    

 

 

 

 

  

 



Hoofdstuk 4: Psycho - sociale Aandachtspunten 

4.1  Motieven voor Niet-Gerichte & Onbetaalde orgaandonatie bij Leven 

 

Op het moment dat meer en meer mensen zich vrijwillig aanboden bij een 

transplantatiecentrum om als anonieme donor op te treden voor een onbekende, werden 

deze voorstellen door de transplantatiecentra met enige reserve onthaald. Men stelde zich 

vragen bij de motieven die de donor had, en ook bij de psychologische stabiliteit van die 

persoon in het algemeen (Massey et al. 2010: 1445). Begin jaren 1990 bleken  

transplantatiecentra niet bepaald vol vertrouwen te zijn wat de motivatie van de donoren 

betrof. De angst bestond dat kandidaten zich niet uit altruïstische overwegingen aanboden, 

maar wel omwille van  verwachte financiële voordelen -ondanks de wetgeving- of 

gewoonweg omwille van een psychologische dysfunctie (Spital, 1994: 1725). ‘Wat kan een 

redelijk mens er ooit toe drijven om zijn eigen gezondheid op het spel te zetten ten voordele 

van iemand die hij/zij niet eens persoonlijk kent?’ moet men zich hebben afgevraagd.  

Niettegenstaande de reserves van de medische wereld stelde men vast dat een aanzienlijk 

aantal mensen werkelijk bereid is om een nier weg te schenken aan een persoon die daar 

nood aan heeft, zonder daarvoor enige (materiële) wederdienst te verwachten of 

psychologisch instabiel te zijn (Henderson et. al., 2003: 208). De vaakst genoemde drijfveren 

bij onbetaalde donoren zijn: (1) het willen nemen van een beperkt medisch risico ten 

voordele van het leven van een persoon op de wachtlijst, (2) reeds eerder persoonlijk in 

aanraking zijn gekomen met het fenomeen transplantatie, waardoor de wens ontstaat 

iemand ten dienste te zijn en (3) donatie maakt deel uit van het religieus systeem dat men 

aanhangt, of een persoonlijke overtuiging die ervoor zorgt dat men donatie als een zinvolle 

daad ervaart (Henderson et. al., 2003: 207).  

Deze motieven zijn zeer gelijklopend met enkele die Lennerling en collega's rapporteerden 

na diepte-interviews met personen die op het punt staan een orgaan te doneren aan een 

familielid. Ook zij halen in de eerste plaats de wens aan om een ziek persoon te helpen (1’), 

en een zekere identificatie met de ontvanger, zoals in ‘stel nu eens dat ik diegene was die op 

de wachtlijst stond, dan zou ik het ook prettig vinden als iemand mij kon helpen’(2’). Verder 

wordt men  ook bij intra-familiale donatie vaak gemotiveerd doordat men het als een soort 



morele plicht aanvoelt om te doneren indien de mogelijkheid zich aanbiedt (3’)(Lennerling, 

Forsberg, Nyberg, 2003: 1244).  

Nederlands follow-up onderzoek bij vrijwillige donoren bevestigt nogmaals de belangrijkste 

drijfveren; men heeft de wens iemand te helpen, donatie aan een vreemde past in het 

‘levensproject’ van de donor. Vaak is men eerder ook al bloeddonor geweest, of doet men 

geregeld aan vrijwilligerswerk. Het doneren van een orgaan past ook in dit project. Ten 

derde rapporteert men opnieuw het feit dat men iemand heeft gekend met een 

nierprobleem. Men weet dus welke impact dergelijke problemen op een mensenleven 

hebben, en hoe belangrijk transplantatie is (Massey et. al., 2010: 1447).       

Bovenstaand onderzoek toont aan dat er aannemelijke en redelijke drijfveren kunnen zijn 

om bij leven een orgaan af te staan. Redenen zelfs, die ook gelden in een praktijk die we vrij 

algemeen aanvaarden zijnde intra-familiale donatie door volwassenen. Dit ontslaat de 

transplantatiecentra echter niet van de verantwoordelijkheid om, alvorens een persoon toe 

te staan een orgaan te doneren, grondig na te gaan welke motieven precies voor die ene 

betrokken persoon van belang zijn en indien nodig mensen ook uit te sluiten van donatie als 

blijkt dat de motieven of doelen die de persoon heeft niet realistisch of  onaanvaardbaar 

zijn.   

Naast de inhoudelijke vraag welke motieven van belang zijn, is er ook de vraag naar het 

belang van die motieven. De mate waarin de toekomstige donor gemotiveerd is om tot 

donatie over te gaan is bepalend voor de impact die de transplantatie zal hebben op het 

psychologisch welzijn van de donor na de ingreep (Schroder, McDonald, Etringer & Snyders, 

2008: 42). Over het algemeen geldt dat, hoe meer de donor gemotiveerd is om tot donatie 

over te gaan, hoe vlotter men naderhand ook kan omgaan met de eventuele ongemakken 

die de transplantatie met zich kan meebrengen. Men stelt vast dat personen die slechts 

matig overtuigd  zijn van hun beslissing  om te doneren, beduidend vaker ontgoocheling en 

andere negatieve gevoelens rapporteren na de ingreep (Schroder, McDonald, Etringer & 

Snyders, 2008: 42). Hieruit volgt nogmaals dat dit een belangrijk aandachtspunt is bij de 

voorafgaande screening, want het gewicht van de motieven is bepalend voor de afweging 

tussen positieve en negatieve gevolgen van de ingreep. Onvoldoende motivatie geldt op die 

manier zeker als een contra-indicatie voor het uiteindelijk uitvoeren van de ingreep.  



Motieven die we kunnen samenvatten als het redden van een leven of het aanzienlijk 

verbeteren van iemands levenskwaliteit gaan samen met positieve uitkomsten voor de 

donor na de ingreep.  

Factoren die volgens verschillende studies samengaan met slechtere uitkomsten zijn: 

onrealistische verwachtingen van de ingreep, de wens om financieel voordeel te halen uit de 

ingreep, de wens erkenning te krijgen van derden (eventueel via de media) door het 

doneren van een orgaan, en het plan om een belangrijke plaats in te nemen in het leven van 

de ontvanger. Ook koesteren sommigen de hoop om via de transplantatie minder 

psychologische klachten te hebben (bijvoorbeeld in geval van  depressie of laag zelfbeeld) 

(Adams et. al., 2002: 585; Dew et. al., 2007: 1049).  

 Het opsporen van de kennis waarover de donor reeds beschikt en de motivaties die hij / zij 

heeft via diepte-interviews is noodzakelijk, net als het verstrekken van extra informatie 

indien nodig.     

 

4.2 Geïnformeerde Toestemming 

 

Een essentiële component van de beslissing of men uiteindelijk kan overgaan tot werkelijke 

donatie is de mogelijkheid van de donor om een volledig geïnformeerde toestemming te 

geven voor de ingreep. Naast het onderzoeken van de motieven die een persoon ertoe 

leiden om zich aan te bieden als vrijwillige donor, moet het team dat instaat voor de 

screening er tijdens de voorafgaande gesprekken zien achter te komen of de persoon in 

staat is om een Informed Consent te geven. 

Een geïnformeerde toestemming vraagt vanzelfsprekend dat aan de betrokkene informatie 

wordt verstrekt. Specifiek in het geval van niet-gerichte orgaandonatie bij leven, moeten de 

volgende zaken aan de mogelijke donor worden voorgelegd: (1) een beschrijving van zowel 

de screening die men verder zal moeten ondergaan, de ingreep, de recuperatietijd als de 

vervolgonderzoeken die nodig zijn na de operatie. (2) eventuele andere donatiemethoden, 

ook indien deze enkel in andere centra worden aangeboden (3) mogelijke complicaties bij de 

operatie zelf, (4) de huidige medische onzekerheden, ook over complicaties die zich 



eventueel op langere termijn kunnen voordoen. (5) De kosten (financieel zowel als praktisch 

van aard) die door de donor gedragen zullen moeten worden. (6) De gevolgen van de 

ingreep voor de gezondheid en ook voor zaken zoals het afsluiten van een levensverzekering 

ed.  (7) Implicaties van de donatie op de latere levensstijl van de donor (bijvoorbeeld of men 

zijn beroep verder kan uitoefenen). (8) Ook de risico’s en voordelen die de ontvanger van 

het orgaan zal kennen, en alternatieve behandelingen die de persoon op de wachtlijst naast 

transplantatie nog kan ondergaan. (9) Centrum-specifieke cijfers in verband met de 

resultaten die eerder (niet) werden geboekt (Live Organ Donor Consensus Group: 2000, 

2920).  

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die met (veel) informatie geconfronteerd wordt, 

deze ook begrijpt. In de eerst plaats is het daarom van belang dat de informatie wordt 

voorgesteld op het niveau van de mogelijke donor. Taalbarrières zijn hier te vermijden en 

het moet dan ook een bekommernis zijn van de informatieverstrekker om de zaken voor te 

stellen in termen die voor de toekomstige donor begrijpelijk zijn (Schroder, McDonald, 

Etringer & Snyders, 2008: 43).   

Vooral voor wie nog nooit eerder een operatie (van welke aard dan ook) heeft ondergaan, 

kan het bijzonder moeilijk zijn om de mogelijke risico’s en ongemakken die met een 

medische ingreep samen gaan te bevatten. Het is niet omdat er een volledig overzicht wordt 

gegeven en de persoon alles ook taalkundig gezien begrijpt dat hij/zij in staat is om de 

precieze impact van dergelijke zaken op de eigen gezondheid in te schatten (Benner, 2002: 

266). 

Nochtans is precies het begrijpen en naar waarde schatten van de informatie een belangrijke 

component van de geïnformeerde toestemming. Het is logisch dat een persoon die de 

informatie in verband met een ingreep niet grondig kan verwerken, ook niet de mogelijkheid 

heeft om er weloverwogen mee in te stemmen. Men moet in staat zijn bepaalde zaken te 

interpreteren. Wanneer men bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met de kans dat een 

bepaalde complicatie zich zal voordoen, moet men als persoon in staat zijn het concept kans 

te bevatten, en deze informatie kunnen gebruiken bij de beslissing die men uiteindelijk 

maakt om al dan niet te doneren (Biller-Andorno, Agich, Doepkens & Schauenburg, 2001: 

361). De kandidaat - donor vragen een parafrase te geven van de aangeboden informatie 



kan een beeld scheppen van de manier waarop de betrokken persoon uiteindelijk alles 

begrepen en onthouden heeft (Appelbaum & Grisso, 1988: 1636). Indien bij de 

voorafgaande screening blijkt dat de betrokken persoon de informatie niet begrepen heeft 

of ze niet kan gebruiken, is het aan de evaluator om het beeld dat de donor heeft te 

corrigeren met extra informatie of hem / haar eventueel door te verwijzen naar personen 

die correcte informatie kunnen aanbieden (Schroder, McDonald, Etringer & Snyders, 2008: 

43). 

De derde component van geïnformeerde toestemming, naast informatie verstrekken en de 

patiënt in staat achten om de informatie te begrijpen, is de vrijwillige keuze. De 

(toekomstige) donor moet de mogelijkheid hebben een vrije keuze te maken die tot stand 

komt op grond van de eigen overtuigingen en waarden zonder dat het besluit wordt 

afgedwongen van de persoon, door wie of wat dan ook (Roberts, 2002: 705).  

 Het moet een bekommernis van de evaluator zijn om na te gaan of de beslissing om met 

een ingreep in te stemmen, vrijwillig is genomen en dus niet omwille van de druk die 

uitgeoefend door een andere persoon, de situatie, of eventueel de mentale toestand van de 

persoon die zich aanbiedt.  

In het kader daarvan moeten we de bepaling zien die vaak in protocollen in verband met het 

doneren bij leven wordt opgenomen; De arts die de zorg voor de ontvanger van het orgaan 

op zich neemt mag niet dezelfde zijn die de mogelijke donor in behandeling heeft (Live 

Organ Donor Consensus Group, 2000; Ingelfinger, 2005: 447). Deze toevoeging dient om te 

voorkomen dat de kandidaat beïnvloed wordt door informatie die voornamelijk tot doel 

heeft diegene te redden die het orgaan zou ontvangen.  

Ook de waarde die gehecht wordt aan anonimiteit tussen donor en ontvanger voor de 

ingreep kunnen we zien in het kader van de mogelijkheid om een vrije keuze te maken. 

Indien de twee partijen eerder met elkaar kennis hebben gemaakt, is het niet uit te sluiten 

dat de donor bij het maken van zijn keuze beïnvloed wordt door het eerder contact met de 

ontvanger.  

Het invoeren van een “cooling off period” die ten minste twee weken duurt tussen de 

voorstelling van de informatie en het moment waarop de ingreep doorgaat dient om de 



geïnformeerde toestemming te waarborgen door de  donor de mogelijkheid te geven om 

alle verkregen informatie degelijk te overwegen. Zo wordt een impulieve beslissing  

voorkomen (Dew  et. al., 2007: 1051; Naladin et. al., 2007: 320). 

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat niet in staat is om een vrije keuze te maken door 

de mentale gezondheidstoestand waarin hij zich bevindt. Bepaalde mensen kunnen door de 

aard van hun mentale toestand (denk hier aan sterk verminderde motivatie of 

psychologische ambivalentie) niet langer in staat zijn een authentieke, duurzame en vrije 

keuze te maken. Roberts vat samen dat de mogelijkheid van een persoon om een vrije keuze 

te maken in het gedrang kan komen door immaturiteit, cognitieve beperkingen of druk die 

ontstaat door de aard van de situatie. Ook indien er een afhankelijkheidsrelatie is, kan men  

door bepaalde noden niet meer vrij zijn de keuze te maken die men persoonlijk zinvol acht 

(Roberts, 2002: 708). Indien dergelijke toestanden de beslissing om uiteindelijk een orgaan 

te doneren zouden kunnen beïnvloeden, wordt de betrokken kandidaat over het algemeen 

uitgesloten van donatie. 

Bepaalde auteurs stellen dat het geven van een volledig informed consent niet 

doorslaggevend is om een medische beslissing te staven. “The ethically significant 

requirement is not that consent be complete, but that it be genuine.” (Spital & Taylor, 2007: 

203). 

Dit standpunt ontstond van uit de vaststelling dat bij intra-familiale donatie vaak snel de 

beslissing wordt genomen om tot donatie over te gaan, zonder daarbij volledig ingelicht te 

zijn, bijvoorbeeld over mogelijke alternatieve ingrepen (Spital & Taylor, 2007: 203). Het is 

begrijpelijk dat leden van dezelfde familie ook zonder volledig te zijn ingelicht, tot donatie 

willen overgaan vanuit de nauwe relatie die ze met elkaar onderhouden. In het geval van 

donatie bij leven aan onbekenden speelt die familierelatie echter geen rol en is het dan ook 

noodzakelijk dat de kandidaat-donor zo volledig als mogelijk, wordt ingelicht over alle 

aspecten van de ingreep. 

   

 

 



4.3 Verdere Psycho - sociale Aandachtspunten voor de Ingreep 

 

 Psychologische screening voorafgaand aan de ingreep behelst het nagaan van de motieven 

die de (mogelijke) donor heeft, en zijn/haar mogelijkheden een beredeneerde keuze te 

maken op grond van de informatie die men ontvangen heeft. Daarnaast dient de evaluator 

nog enkele andere relevante zaken te bevragen: 

Financiële Toestand: Aangezien financiële problemen na de ingreep het psychologisch 

welzijn van de donor in belangrijke mate kunnen beïnvloeden is het reeds voor de ingreep 

van belang vragen te stellen bij de mogelijkheden van de toekomstige donor. Schover en 

collega’s konden uit follow up onderzoek na nierdonatie opmaken dat de meeste mensen 

weliswaar geen noemenswaardige financiële problemen rapporteren (77%), maar er toch 

matige (19%) of zelfs ernstige (4%) financiële problemen kunnen voorkomen. 9% van de 

ondervraagden haalt ook expliciet moeilijkheden aan in verband met het afsluiten van  

verzekeringen nadat men een nier heeft afgestaan (Schover, Streem, Boparai, Duriak & 

Novick, 1997: 1598). Bij de gesprekken voorafgaand aan de ingreep moet zowel de 

mogelijkheid van directe als indirecte kosten van een donatie aan bod komen. Onder directe 

kosten begrijpt men die hoeveelheid geld die de donor zelf op tafel legt. Voorbeelden van 

directe kosten zijn: reiskosten (en indien van toepassing telefoonkosten), 

hospitalisatiekosten en kosten qua medicatie. 

Bij indirecte kosten moeten we denken aan het inkomen dat men verliest, de prijs die men 

betaalt voor zorg die men anders zelf zou verstrekken (kinderopvang, zorg voor bejaarde 

ouders) en de prijs die men betaalt voor diensten die men niet nodig zou hebben indien men 

geen ingreep onderging (huishoudhulp) (Clarke et. al., 2006: 1954).  

Waar de mogelijkheid bestaat dat de donor de financiële kosten die met donatie samengaan 

niet zal kunnen dragen, dient men voorzichtig te zijn met het aanvaarden van een persoon 

als donor. Vooral bij bijvoorbeeld alleenverdieners, of personen die na transplantatie hun 

huidig beroep niet langer zullen kunnen uitvoeren moet grondig worden nagegaan  of men 

de mogelijkheid heeft een dergelijke financiële uitdaging aan te gaan (Schroder, McDonald, 

Etringer & Snyders, 2008: 43).  



Sociale Steun en Familiecontext: Niet enkel bij de ontvanger van een donororgaan leidt de 

aanwezigheid van een stevig sociaal netwerk tot betere post - operatieve uitkomsten, 

waardoor het onderzoeken van de kwantiteit en de kwalliteit van de directe omgeving van 

de patiënten belangrijk is (Olbrisch, Benedict, Levenson & Ashe, 2002: 773). Ook bij de 

donors wordt gepleit voor een grondige navraag naar de houding van de directe omgeving 

van de donor. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat er in de directe omgeving personen 

aanwezig zijn  die kunnen instaan voor praktische zowel als emotionele steun na de ingreep. 

Er dient te worden nagegaan of diegenen die een nauwe relatie met de donor hebben, te 

spreken zijn over de ingreep. Indien de kandidaat-donor geen andere personen heeft 

aangesproken over de beslissing om als orgaandonor op te treden, kan dit wijzen op het feit 

dat een sociaal netwerk gewoon ontbreekt. Anderzijds kan het zo zijn dat de persoon het 

foutieve idee heeft dat een dergelijke beslissing volkomen onafhankelijk van de omgeving 

kan genomen worden (Schroder, McDonald, Etringer & Snyders, 2008: 44). Men kan 

uiteraard aan de persoon zelf vragen of hij / zij de familie heeft ingelicht en hoe in de directe 

omgeving op het plan om te doneren werd gereageerd.  

Indien mogelijk kan het zeker aangewezen zijn ook partners of familieleden te horen tijdens 

de screening. Zelfs indien de donor en zijn familie het niet over de hele lijn met elkaar eens 

zijn over de beslissing, blijkt het aan te bevelen dat personen in de directe omgeving van de 

donor worden ingelicht over de aard van de ingreep en de belangrijkste motieven van de 

(mogelijke) donor kennen. Eventuele conflicten dienaangaande worden best voor de ingreep 

zoveel mogelijk worden weggewerkt (Olbrisch, Benedict, Haller & Levenson, 2001) om 

ontgoocheling en conflict (dus verlaagd psychologisch welbevinden) na de ingreep te 

voorkomen. Gemengde of negatieve reacties vanuit de omgeving  vergroten de kans op 

psychologische klachten na de ingreep, en hoewel de algemene publieke opinie over niet-

gericht doneren bij leven positief lijkt te evolueren, blijkt men toch iets minder enthousiast 

te zijn wanneer het om een persoon uit de eigen omgeving gaat (Massey et al., 2010: 1450). 

   

4.4  De Ontvanger van het Orgaan 
 



Orgaandonatie door een levend persoon brengt ook aan de zijde van de ontvanger enkele 

aandachtspunten met zich mee. Op zich is het niet evident dat de ontvanger het zonder 

meer goed vindt om een orgaan van een levend persoon te ontvangen. Zelfs indien men 

ervan op de hoogte is dat de levenskwaliteit na een transplantatie aanzienlijk beter is dan 

wanneer men verder gebruik zou maken van dialyse terwijl men wacht tot een orgaan 

afkomstig van een overleden persoon. Los van enkele neveneffecten van de medicatie die 

afstoting moet tegengaan (huiduitslag, verhoogd hongergevoel, toenemend gewicht, 

tremoren), blijkt Transplantatie de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren en bovendien 

zeker op iets langere termijn een meer kosten-efficiënte ingreep te zijn dan langdurige 

dialyse (Laupacis, 1996: 238-240).   

Uit onderzoek in verband met orgaandonatie tussen familieleden blijkt dat ongeveer de helft 

van de ondervraagde personen die aan terminaal nierfalen lijdt liever geen orgaan van een 

ander levend persoon ontvangt. Uiteraard zijn familieleden geen vreemden voor elkaar, en 

zal de beslissing een orgaan te weigeren wel beïnvloed worden doordat men de betrokken 

schenker kent, maar het onderzoek van Gordon omtrent intra-familiale donatie biedt enkele 

algemene inzichten die ook voor donatie tussen onbekenden zinvol zijn:  

Bij het nemen van een medische beslissing neemt men duidelijk niet enkel het medisch 

voordeel voor zichzelf in overweging, maar wordt men ook geleid door interpersoonlijke en 

emotionele overwegingen en socioculturele waarden en overtuigingen in verband met 

leven, gezondheid, erfelijkheid ed. (Gordon, 2001: 249) 

Redenen voor de nierpatiënt om geen orgaan van een levend persoon te willen ontvangen 

zijn (1) het willen vermijden van de risico’s die de schenker bij door de operatie zelf moet 

ondergaan (2) de vaststelling dat het de schenker van het orgaan vaak meer tijd kost om na 

de ingreep te herstellen dan de ontvanger en (3) ook op langere termijn ondervindt de 

schenker mogelijk de negatieve gevolgen van de ingreep, hier kunnen de financiële verliezen 

door de werkonbekwaamheid in de weken na de ingreep worden aangehaald. 

Patiënten met nierfalen geven aan dat ze zich schuldig zouden voelen indien men de 

gezondheid van een ander persoon op het spel heeft gezet terwijl de kans bestaat dat het 

orgaan na transplantatie wordt afgestoten en de hele ingreep dus voor niets is geweest. 

Mogelijk komt de schenker bovendien in de toekomst in de problemen indien de ene 



resterende nier stopt met functioneren. Dit zou een transplantatie bij de schenker nodig  

maken. Men maakt ook de overweging dat de persoon op een later tijdstip zelf kinderen of 

geliefden kan hebben die mogelijk een nier nodig hebben (Gordon, 2001: 253-254). 

Indien de anonimiteit bewaard blijft bij het niet gericht doneren van een orgaan bij leven, is 

de ontvanger niet op de hoogte van de gevolgen die de ingreep precies voor die ene 

schenker heeft, maar mogelijk vindt men het toch ongemakkelijk dat een levend persoon 

een gezondheidsrisico ondergaat ten voordele van de ontvanger.   

Eerder (antropologisch) onderzoek bij de ontvangers van een orgaan heeft meermaals 

aangetoond dat ontvangers de idee hebben dat enkele eigenschappen van de schenker van 

het orgaan, zullen overgedragen worden op de ontvanger na transplantatie. Zelfs indien het 

niet om intra-familiale donatie gaat en de ontvanger dus de schenker van het orgaan niet 

kent, beeldt men zich wel eens in dat de organen bepaalde persoonlijke eigenschappen of 

karaktertrekken bevatten die door transplantatie het lichaam binnenkomen, wat het 

lichaamsbeeld van de ontvanger kan beïnvloeden (Sharp, 1995: 365). 

Bij donaties tussen familieleden wordt aangehaald dat de idee ontstaat dat bij een dergelijke 

grote schenking (een orgaan, dus in feite een leven) ook een wederdienst hoort. Het kan 

frustrerend zijn voor de ontvanger van een orgaan om niet de mogelijkheid te hebben iets 

van vergelijkbare waarde als tegendienst aan te bieden. De gift van een orgaan is dermate 

bijzonder van aard dat men moeilijk een afdoende tegenprestatie kan bieden, en het idee 

ontstaat dat men voor eeuwig een schuld heeft bij de schenker van het orgaan (Scheper-

Hughes, 2007: 509). Of ook ontvangers van organen afkomstig van een levende persoon die 

geen ontvanger heeft aangeduid, kampen met een dergelijk gevoel is voorlopig niet specifiek 

onderzocht, maar in principe niet onmogelijk. 

Tenslotte is het ook niet ondenkbaar dat de (mogelijke) ontvanger van het orgaan zijn 

reserves heeft tegenover orgaandonatie bij leven, omdat men bang is dat de anonimiteit 

opgegeven zal worden, terwijl de ontvanger dit niet wenst. Op die manier kunnen allerhande 

claims ontstaan vanuit de orgaandonor. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom de 

ontvanger de donor niet wenst te kennen. Indien die wens niet wordt gerespecteerd stelt 

zich een duidelijk probleem. Een probleem dat, zo blijkt uit follow-up onderzoek aan de 

universiteit van Minnesota, niet denkbeeldig is. Minstens twee van de donors zochten 



contact met de ontvanger van het orgaan terwijl hij / zij nog in het ziekenhuis verbleef (Ross, 

2006: 164). 

In het kader van de opstart van een programma voor gekruiste donatie met twee levende 

paren onderzochten Kranenburg en collega’s de verschillen tussen het ontvangen van een 

orgaan van iemand die gekend is en het ontvangen van een orgaan afkomstig van een 

onbekende. Het blijkt voorlopig niet geheel duidelijk of men nu precies een onbekende 

donor prefereert (omdat hij / zij naderhand geen wederdienst kan eisen, bijvoorbeeld) of net 

die onbekende donor als een pijnpunt ervaart - bijvoorbeeld omdat men het persoonlijk 

belangrijk vindt te weten van wie een orgaan afkomstig is, en het programma zeker in de 

eerste fase anonimiteit tussen donor en ontvanger vraagt (Kranenburg, 2004: 195).   

 

Wie uiteindelijk het orgaan zal ontvangen indien het niet op voorhand door de schenker 

naar een bepaalde groep of persoon werd gericht, hangt af van twee zaken. In eerste 

instantie selecteert het transplantatiecentrum een geschikte kandidaat-ontvanger op 

medische gronden. Vaak hanteert men hier gewoon de verdeelsleutel die ook wordt 

gebruikt bij het verdelen van organen die afkomstig zijn van overleden personen. De 

persoon die als eerste op de wachtlijst staat is diegene die er allicht het langst opstaat en 

waarbij een ingreep dus mogelijk ook dringender wordt. UKtransplant hanteert bijvoorbeeld 

enkel de verdeelsleutel die ook bij het verdelen van organen afkomstig van overleden 

personen gangbaar is (website UKtransplant).  

Afhankelijk van het centrum waar het orgaan wordt ter beschikking gesteld gelden 

bijkomstig nog andere regels om te bepalen wie een ontvanger kan zijn. Matas  en collega’s 

stellen voor zich weliswaar te baseren op het puntensysteem zoals het altijd geldt, maar 

enkel die ontvangers in overweging te nemen die op een eerste of tweede donororgaan 

wachten en tot dan toe een goede therapietrouw hebben getoond om de kans op succes van 

de ingreep te vergroten (Matas, Garvey, Jacobs & Kahn, 2000: 433). Een mogelijke andere 

restrictie is het orgaan enkel te geven aan iemand die in behandeling is in het zelfde centrum 

als waar het orgaan wordt aangeboden. Ook hier is de idee dat men de kans op succes van 

de ingreep tracht te vergroten. De tijd tussen het wegnemen en het inplanten van het 

orgaan wordt geminimaliseerd en op die manier kan minder van de kwaliteit ervan verloren 



gaan (Steinberg, 2006: 199). In Rhode Island (US) kan een persoon niet in aanmerking komen 

voor donatie door een levend persoon indien er door zijn / haar leeftijd of medische 

toestand van een aanzienlijke levensverwachting geen sprake meer is (Morrissey et. al., 

1370).  

Indien duidelijk is welke ontvanger in aanmerking komt, moet hij / zij op de hoogte gebracht 

worden over de mogelijkheid om van een levend persoon een orgaan te ontvangen. In de 

eerste plaats moet de ontvanger zich hiermee akkoord verklaren. Het willen ontvangen van 

een orgaan van een levend persoon is zoals eerder toegelicht niet vanzelfsprekend en moet 

dus nadrukkelijk worden nagegaan.  

Verder moet het gesprek met de ontvanger dat aan de ingreep vooraf gaat moet enkele 

specifieke zaken in verband met een orgaantransplantatie met een onbekende donor 

belichten. 

Zo moet voor de ingreep duidelijk zijn welke houding wordt aangenomen tegenover de 

anonimiteit tussen donor en ontvanger. Afhankelijk van het programma wordt de 

anonimiteit steeds bewaard, of kunnen de twee partijen na de ingreep contact met elkaar 

zoeken indien beiden hiermee instemmen. Indien de schenker voor de ingreep aangeeft te 

wensen dat de anonimiteit bewaard blijft, moet ook de ontvanger hiervan op de hoogte 

worden gesteld en zich hiermee akkoord verklaren.  

Een vrijwillige donor heeft daarnaast ten allen tijde het recht de procedure stop te zetten, 

waardoor de transplantatie dus ook niet door kan gaan. De ontvanger dient op de hoogte te 

zijn van de mogelijkheid dat de ingreep op het allerlaatste moment geannuleerd kan 

worden. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5: Medische Aandachtspunten 

 

De voordelen en risico’s die met orgaandonatie bij leven kunnen samengaan, moeten niet 

enkel op psychologisch vlak worden gezocht. Een belangrijk deel van de afweging tussen pro 

en contra het niet – gericht doneren van een orgaan aan een onbekend persoon zijn de 

implicaties op het medische vlak. 

Hierbij dient in de eerste plaats rekening gehouden te worden met de medische gevolgen 

van de ingreep voor zowel donor als ontvanger van het orgaan. Achtereenvolgens geven we 

een overzicht van medische indicaties en contra-indicaties voor de ingreep, zowel voor 

donor als voor ontvanger en de risico’s die de ingreep op korte en langere termijn met zich 

kan meebrengen. Zowel nier als lever worden hier besproken. 

Daarnaast blijft de vraag of de positieve gevolgen van de ingreep  van vergelijkbare aard zijn 

als wanneer men een orgaan zou gebruiken dat afkomstig is van een overleden persoon. Het 

is mogelijk dat de voordelen die specifiek met het doneren bij leven gepaard gaan, niet 

opwegen tegen de risico’s die de donor van het orgaan moet ondergaan (een factor die bij 

het gebruik van organen van overleden personen uiteraard niet in rekening moet worden 

gebracht).  

5.1  De nieren 

5.1.1 de levende nier-donor 

De kandidaat donor ondergaat alvorens tot donatie over te gaan een uitgebreid medisch 

onderzoek. Dit bestaat uit bloed – en urinetests, een röntgenonderzoek van de borststreek, 

een electrocardiogram en radiologische beeldvorming van de nieren  zelf, meestal 

doormiddel van een CT-scan (Davis & Delmonico, 2005: 2103). Om de mate van nierfunctie 

na te gaan maakt men gebruik van de  glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), de waarde van de 

GFR daalt sowieso met de leeftijd van de patiënt, maar in geval van pathologie daalt de GFR 

sterker. De standaardwaarde voor een jonge man is 130 ml / minuut per 1,73m², voor een 

jong meisje 120 ml / minuut per 1,73 m². Kandidaat-donoren worden in de regel enkel 

toegelaten indien de waarde niet onder 80 ml / minuut per 1,73 m² gaat.  

Hoge bloeddruk geldt niet per definitie als een contra-indicatie voor donatie, men lijkt het er 

zelfs niet over eens te raken welke drempelwaarde bij welke meettechniek gebruikt moet 



worden, en bovendien kan de hoge bloeddruk louter te wijten zijn aan de context van het 

doneren en verder niet wijzen op een gezondheidsprobleem (Amsterdam Forum, 2005: 54-

55) maar men raadt in het geval van hoge bloeddruk toch extra onderzoek voor de ingreep 

en uitgebreid follow-up onderzoek aan.  

Obesitas houdt risico’s in voor de toekomstige donor, aangezien obesitas (zeker in 

combinatie met roken) een verhoogde kans geeft op nierziekten en diabetes. Wanneer daar 

nog eens een geschiedenis van diabetes binnen de familie bijkomt, geldt dit als een 

duidelijke contra-indicatie om als donor op te treden. De kandidaat-donor heeft bij voorkeur 

geen (verhoogd risico op) diabetes. Niet alleen wordt door de aanwezigheid ervan het risico 

op complicaties bij de ingreep groter, ook vergroot de kans op nierfalen (Amsterdam Forum, 

2005: 56) waardoor een transplantatie naderhand onafwendbaar zou zijn indien men eerder 

als levende donor zou zijn opgetreden.   

Ook personen die eerder ziekten hebben doorgemaakt die behandeling vragen die belastend 

zijn voor de nieren (denk hier aan hepatitis B, hepatitis C, malaria of weerkerende 

ontstekingen van het urinekanaal) worden beter afgeraden om als donor op te treden. 

Minstens een maand voor de ingreep moet ook elke behandeling met hormonale middelen 

worden stopgezet om de kans op trombose te minimaliseren (Davis & Delmonico, 

2005:1203-1206). 

 

Intussen is duidelijk dat – mits grondige voorafgaande screening zoals hierboven beschreven 

- de risico’s van de ingreep voor de donor zeker op korte termijn minimaal zijn.   Mortaliteit 

wordt in de Verenigde Staten geschat op 0,03%. Dit is de waarde die bij elke ingreep die 

algemene anesthesie vraagt, geldt (Mjøen, Øyen, Holdaas, Midtvedt & Line, 2009: 1277). 

Voor het Verenigd Koninkrijk bedraagt de mortaliteit 0.04% (Hadjianastassiou, Johnson, 

Rudge & Mamode, 2007: 2534). Andere risico’s op de korte termijn zijn voornamelijk 

bloedingen of wondinfecties.  

Gevolgen van de ingreep op langere termijn zijn moeilijker te beschrijven, maar ook daar lijkt 

de schade beperkt te blijven. Uit vergelijkingen blijkt dat mensen die een nier ter beschikking 

stelden, langer leven dan niet - donoren. Dit ligt vanzelfsprekend niet aan de ingreep zelf, 



maar zegt wel iets over de screening die men vooraf moest ondergaan. Die slaagt er 

kennelijk in om enkel die personen voor donatie te selecteren die verder in optimale 

gezondheid verkeren (Fehrman-Ekholm, Elinder, Stenbeck, Tydén & Groth, 1997).  

Volgens de gegevens van UNOS werden 56 van de ruim 50.000 donoren naderhand zelf op 

een wachtlijst geplaatst voor een donornier na nierfalen (Ingelfinger, 2005: 448). Hoewel 

deze gegevens geruststellend lijken blijft voorzichtigheid nodig, want onder-rapportering van 

de gevolgen van de ingreep blijft een probleem (Mjøen, Øyen, Holdaas, Midvedt & Line, 

2009: 1273). Onder meer Delemonico houdt dan ook een warm pleidooi voor correctere 

opvolging en het aanleggen van een register waarin eventuele complicaties op korte en 

langere termijn samengebracht worden (Vastag, 2003: 182). Ook Walter Glannon haalt aan 

dat we de lange-termijn risico’s van een nierdonatie allicht onderschatten, in acht genomen 

het steeds groter wordende probleem van hypertensie en diabetes, de grootste oorzaken 

van terminaal nierfalen (Glannon, 2008: 127). 

Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van Oslo maken in een artikel van 2009 

duidelijk hoe divers de complicaties van een ingreep voor de donor kunnen zijn. Men 

vermeldt in de categorie van majeure complicaties onder andere: darmperforatie, 

bloedklonters, en bloedbraken. Als mineure aandoeningen worden klaplong en 

longontsteking aangehaald, naast infectie van de huid of wonden, ontsteking van de 

urineleider, hartritmestoornissen en acute hepatitis (Mjøen, Øyen, Holdaas, Midvedt & Line, 

2009: 1276).  

5.1.2 De Ontvanger van het Orgaan 

In het geval van nieren biedt transplantatie met een orgaan dat afkomstig is van een levend 

persoon betere perspectieven dan indien het orgaan afkomstig zou zijn van een overleden 

persoon. Niet alleen valt de ingreep eenvoudiger te plannen met een levend persoon dan 

wanneer men zou moeten wachten tot iemand sterft, de kwaliteit van het weefsel is ook 

aanzienlijk beter.  

Uit onderzoek van Matas en collega’s dat weliswaar enkel een overzicht geeft van de 

selectieprocedure voor ontvangers aan de universiteit van Minnesota, blijkt dat men door de 

jaren heen steeds meer mensen (groepen) als een potentiële ontvanger aanneemt. In de 



jaren 60 en 70 werden diabetespatiënten en 50 – plussers uitgesloten van een transplantatie 

met een orgaan afkomstig van een levend persoon.  

Momenteel komen personen ook in aanmerking voor donatie indien ze leiden aan nierfalen 

ten gevolge van diabetes type I of personen die 60 tot 70 jaar oud zijn. 

Ook de (mogelijke) ontvanger van het orgaan ondergaat een degelijke medische screening 

om uit te maken of hij / zij in aanmerking komt om een donororgaan van een levende 

schenker te ontvangen. Men moet er namelijk zeker van kunnen zijn dat de persoon de 

ingreep zal overleven, het vaatweefsel van de ontvanger geschikt is om de connectie te 

maken met nieuwe weefsels  en de persoon ook geen ziektes heeft die mogelijk ernstiger 

vormen gaan aannemen door de invloed van de immunosuppressieve middelen die de 

ontvanger moet gebruiken (Matas et. al., 2001: 150). 

 

5.2 De lever 

5.2.1 De Levende lever-donor 

Alvorens een persoon in aanmerking komt om als donor op te treden, dient de medische 

voorgeschiedenis van de persoon te worden doorgelicht, en moet een grondig lichamelijk 

onderzoek plaatsvinden om alvast de mogelijkheid uit te sluiten dat bepaalde ziektekiemen 

in het lichaam van de kandidaat aanwezig zijn (geweest) die de risico’s bij het schenken van 

een leversegment vergroten.  

Contra-indicaties voor de ingreep die uit een eerste gesprek tussen de arts en de kandidaat - 

donor alvast kunnen blijken, zijn (1) Hoge bloeddruk, diabetes, longenaandoeningen, ziektes 

aan het hart, het maag – darmstelsel, het urogenitaal stelsel, bloed (stollings)ziekten en 

kanker (2) risicogedrag zoals druggebruik of drankmisbruik (3) medicatiegebruik (4) 

allergieën (5) een persoonlijke of familiegeschiedenis van leverafwijkingen (website van The 

Organ Procurement and Transplantation Network).    

Het precieze verloop van de verdere medische screening bij de kandidaat-donoren is van 

centrum tot centrum verschillend (Cronin, Millis & Siegler, 2001: 1634). Niettemin heeft men 

in 2005 (Vancouver Report) en in 2006 (Guidance for the Medical Evaluation of Potential 

Living Liver Donors - OPTN) internationale richtlijnen opgesteld die de aandachtspunten bij 



de zorg voor levende orgaandonoren nader toelichten en onder meer als doel hebben de 

evaluatie van de kandidaat donor en rapportering binnen de verschillende centra meer 

eenduidig te laten verlopen.  

Qua laboratoriumonderzoek zijn de routinebloedtesten nodig in het kader van de medische 

screening. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan een serologisch onderzoek, 

bloedstollingsanalyse en de aanwezigheid van endemische ziektekiemen in het bloed die 

voor de orgaandonor gevaarlijk zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld Maltakoorts).  

Tenslotte is ook radiologische beeldvorming nodig om het volume van de lever en de 

kwaliteit van het weefsel te onderzoeken. In bepaalde centra wordt ook een 

röntgenonderzoek van de borst uitgevoerd en een electrocardiogram (Penn Transplant 

Institute, 2008: 5). Een levend persoon staat vanzelfsprekend niet zijn volledige lever af, 

maar wel een segment ervan. De grootte van het leversegment dat achterblijft in het 

lichaam van de schenker is bepalend voor de kans op complicaties. De schenker moet 

minstens 30 à 40% (de meningen verschillen hierover) van zijn eigen levervolume behouden 

om de kans op complicaties te minimaliseren (Broering, Sterneck & Rogiers, 2003: 121). In 

dit  opzicht is het doneren bij leven aan een kind minder riskant, omdat de hoeveelheid 

weefsel die nodig is om een kind te helpen uiteraard kleiner is dan voor een volwassen 

persoon (Cronin, Millis & Siegler, 2001: 1634). 

Sommige transplantatiecentra maken standaard gebruik van een biopsie om een volledig 

beeld te krijgen van het leverweefsel, maar deze ingreep is omstreden vanwege de kans op 

complicaties bij de donor (bijvoorbeeld pijn of interne bloedingen). Complicaties na de 

biopsie zouden volgens Engels onderzoek voorkomen in 0.2 tot 1.79% van de gevallen (Mells 

& Neuberger, 2008: 1686). Bovendien is het steeds vaker mogelijk om de informatie die men 

met een biopsie wilt verkrijgen, via andere testen te bekomen (Mells & Neuberger, 2008: 

1690). De auteurs van het Vancouver Report adviseren slechts in welbepaalde gevallen tot 

biopsie over te gaan in het kader van screening voor leverdonatie bij leven. Enkel indien er 

bij de verschillende eerdere vormen van onderzoek (bloedtest, onderzoek van de medische 

geschiedenis van de persoon) indicatoren zijn die op leververvetting of andere 

aandoeningen kunnen wijzen moet een biopsie worden uitgevoerd. 



Overgewicht geldt ook bij leverdonatie als een risicofactor. Het orgaanweefsel wordt 

weliswaar niet per se aangetast, maar de kans op complicaties die samengaan met de 

operatie vergroot wel. Ook indien de bloedtest wijst op aanwezigheid van HIV, hepatitis B of 

hepatitis C kan de donor niet als effectieve donor optreden.  

Hoewel het niet om een zuiver medisch kenmerk gaat, is het belangrijk dat men meestal 

binnen bepaalde leeftijdsgrenzen blijft. Als ondergrens geldt in de regel 18 jaar. Dit is de 

minimale leeftijd om wettelijk gezien op onafhankelijke wijze met een ingreep in te kunnen 

stemmen. Als bovengrens geven Naladin en collega’s 55 jaar aan. Oudere personen hebben 

namelijk een grotere kans op medische complicaties na de ingreep en daarnaast bestaat de 

bezorgdheid dat het leverweefsel van oudere personen een verminderde regeneratieve 

capaciteit heeft. Dit komt zowel de schenker als de ontvanger van het orgaan niet ten goede 

(Naladin et. al., 2007: 313).    

Het voorkomen van complicaties na het effectief wegnemen van een leversegment met het 

oog op donatie varieert bijzonder, afhankelijk van het centrum dat verslag uitbrengt, niet in 

het minst omdat een duidelijke definitie van het begrip  complicatie ontbreekt (Naladin et. 

al, 2006: 14). Het Vancouver Forum pleit dan ook met nadruk voor een eenduidige 

classificering volgens ernst van de mogelijke complicaties. Naladin en collega’s stellen vast 

dat de gerapporteerde morbiditeit bij de donor van een leversegment varieert tussen de 

verschillende programma’s van 0% tot 67%. Specifiek Europees onderzoek geeft aan dat in 

14% van de leverdonaties een lichte complicatie optreedt, en in 17,8% een ernstige 

complicatie (Broelsch, Malago, Testa & Gamazo, 2000: 65). Het is zo dat het wegnemen van 

een linker – leverlob een kleiner risico op complicaties met zich meebrengt dan het 

wegnemen van een rechter - leverlob, vandaar wordt in de regel trouwens ook gebruik 

gemaakt van het linker leverdeel wanneer het om niet-gerichte leverdonatie bij leven gaat 

(Naladin, 2007: 322). Indien de beschikbare hoeveelheid weefsel echter niet voldoet om de 

ontvanger in leven te houden, gaat men over tot het wegnemen van het rechter leverdeel.    

De vaakst genoemde complicaties zijn galproblemen zoals gallekkage of adervernauwing ter 

hoogte van de galblaas (Naladin et al, 2006: 14). Een andere vaak voorkomende complicatie 

is longembolie, een ernstige aandoening die tot de dood kan leiden. Er zijn een paar zaken 

die de donor kan doen om de kans op de aandoening te vermijden zoals stoppen met roken 



en het gebruik van een anticonceptiepil stopzetten, wat dan ook wordt aangeraden wanneer 

men zich kandidaat stelt om als donor op te treden (Broering, Sterneck & Rogiers, 2003: 

121).  

Net zoals een eenduidig overzicht van de frequentie van complicaties ontbreekt, is er ook 

wat de mortaliteit van de donor betreft veel verschil tussen de centra waar leverdonatie bij 

leven uitgevoerd wordt. In de studie van Brown et. al. die in 2003 in de V. S. werd uitgevoerd 

stierf een donor op 449 (0,2%). In Europa rapporteert men 0,8% en in Japan stierven 0 van 

de 215 donoren van een leversegment. Ook op dit punt heerst dus onduidelijkheid (Brown 

et. al., 2003: 823)  

5.2.2  De Ontvanger van het Orgaan 

Orgaantransplantatie met een orgaan afkomstig van een levend persoon heeft voor de 

ontvanger ervan enkele duidelijke voordelen, gesteld dat de ingreep slaagt, tegenover 

transplantatie met een orgaan afkomstig van een overleden persoon. Indien men op de 

wachtlijst staat, is het immers onduidelijk wanneer men een orgaan zal kunnen ontvangen 

en of men de transplantatie nog wel haalt. In geval van orgaandonatie bij leven is het in 

principe mogelijk om de timing van de ingreep te controleren en meteen ook de zorg, die 

voor de ingreep moet plaatsvinden, te optimaliseren. Bij een orgaan afkomstig van een 

levend persoon verliest het orgaan ook niet aan kwaliteit doordat het tijdelijk geen zuurstof 

meer krijgt in het lichaam van de schenker, wat bij een persoon die overleden is wel gebeurt. 

Zodoende zou de weefselkwaliteit van een ‘levend orgaan’ die van een kadaverorgaan 

overstijgen (J. Walter, M. Burdelski & Bröring, 2008: 105; A, Levi, Adcock, Gallagher & Grant, 

2006: 339). Bij transplantatie bij kinderen is althans aangetoond dat de weefselkwaliteit van 

leversegmenten gedoneerd bij leven superieur is aan de kwaliteit van een lever (segment) 

afkomstig van een overleden persoon. Voorlopig ontbreekt evidentie hiervoor bij volwassen 

personen (Cronin, Millis & Siegler, 2001: 1635). 

Anderzijds is het zo dat een levertransplantatie, meer dan een niertransplantatie, niet enkel 

de levenskwaliteit van de ontvanger opkrikt maar ook de enige, en dus levensreddende 

ingreep kan zijn.  

Niet iedereen kan in aanmerking komen als ontvanger van een donororgaan. De afwijkingen 

bij de ontvanger waarbij donatie van een leversegment afkomstig van een levend persoon 



wel wordt uitgevoerd, kunnen onder meer zijn: (1) een levercarcinoom waarvan de diameter 

≤ 5 centimeter, of maximaal drie kleinere van ≤ 3 centimeter. (2) Hepatitis C, hoewel 

voorlopig geen eensgezindheid bestaat over het tijdstip waarop de transplantatie moet 

gebeuren. Indien men te vroeg tot transplantatie overgaat, bestaat immers het risico dat de 

ziekte zich ook in het nieuwe weefsel manifesteert. (3) Acuut leverfalen, zij het op 

voorwaarde dat het centrum de expertise en de mogelijkheden moet hebben op korte tijd 

de donor door te lichten en correct te informeren (Barr et. al., 2006: 1375).  

In het universitair hospitaal van Kiel moet de ontvanger bovendien aan volgende 

voorwaarden voldoen (1) men moet jonger zijn dan 70 jaar (2) geen ernstige infecties buiten 

de lever aanwezig (3) geen ernstige cardio - pulmonaire aandoeningen (4) het gewicht van 

het getransplanteerde weefsel (dat zal afhangen van de schenker) moet minstens 0.7% van 

het lichaamsgewicht van de ontvanger bedragen (Walter, Burdelski & Bröring, 2008: 105). 

Dergelijke eisen worden aan de (mogelijke) ontvanger van het orgaan gesteld om de kans op 

succes van de ingreep te vergroten, en zo eventueel het risico dat beide partijen moeten 

ondergaan te verantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6: Ethische Aandachtspunten 
 

De praktijk van het doneren bij leven aan een voor de donor onbekend persoon, plaatst ons  

in ethisch opzicht voor enkele vragen die zich in mindere mate  aanbieden bij donatie na de 



dood of intra-familiale donatie, praktijken die intussen vrij algemeen aanvaard zijn en ook 

frequent worden uitgevoerd. 

De aangereikte feiten uit de vorige hoofdstukken die een eerder beschrijvend karakter 

hebben, laten ons toe een afweging van pro - en contra - argumenten te maken met behulp 

van enkele ethische principes. Alvorens hiermee van start te gaan is het zinvol eerst en 

vooral duidelijk enkele vragen voorop te stellen. In verband met niet – gerichte onbetaalde 

orgaandonatie bij leven onderscheiden we de volgende twee vragen: 

(1) Is het aanvaardbaar niet – gerichte en onbetaalde orgaandonatie in het algemeen toe 

te laten? (maatschappelijk niveau) 

(2) Indien de vorige vraag positief kan worden beantwoord; Aan welke precieze 

voorwaarden op het niveau van de betrokken donor moet voldaan worden om de 

praktijk ethisch gezien correct te laten verlopen? (persoonlijk niveau) 

Het zal gauw duidelijk worden dat argumenten die in de ene vraag van tel zijn, dit niet per se 

ook in de andere aan bod moeten komen, vandaar houden we de twee vragen voorlopig als 

verschillende onderdelen van dit ethisch hoofdstuk. 

Vraag 1: Is het aanvaardbaar niet – gerichte en onbetaalde orgaandonatie in het algemeen 

toe te laten? (maatschappelijk niveau)      

De praktijk van het niet-gericht en onbetaald organen doneren bij leven kreeg niet per toeval 

plots bijzondere aandacht van Matas en collega’s omstreeks 2000. De praktijk moet gezien 

worden in een context van orgaanschaarste, een context ook waarin het steeds 

waarschijnlijker wordt dat mensen geconfronteerd worden met het feit dat er personen op 

de wachtlijst zijn die sterven voor men de transplantatie haalt. Orgaandonatie bij leven is 

sedert zijn ontstaan een menselijke poging om een antwoord te bieden aan de stijgende 

vraag naar donororganen. 

Hoewel niet-gericht doneren voorlopig een bescheiden aandeel vormt van het aantal 

donaties bij leven is het duidelijk dat de praktijk net als andere vormen van doneren bij leven 

weldegelijk de mogelijkheid in zich draagt om voor een gedeeltelijke verlichting van het 

schaarste-probleem te zorgen. 



Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat er alternatieve oplossingen mogelijk zijn 

op een ander domein dat intussen de experimentele fase voorbij is, namelijk het bekomen 

van organen via overleden personen. Op het vlak van orgaandonatie na overlijden liggen nog 

heel wat wegen open. Zoals eerder aangegeven is het duidelijk dat we het aantal donaties na 

overlijden kunnen opdrijven. Onder meer door mensen de nodige educatie over de 

zinvolheid van het doneren te verschaffen, kan men ervoor zorgen dat personen bij leven 

nadrukkelijk hun wens met betrekking tot het doneren van organen kenbaar maken.  

Dit maakt het beslissingsproces voor de beproefde familie eenvoudiger, en zou er bovendien 

voor zorgen dat men sneller te werk kan gaan wanneer een persoon overlijdt. Er gaan 

stemmen op voor de  verplichting om bij leven te laten formaliseren of men na overlijden al 

dan niet als donor wenst op te treden. Dit zou donororganen opleveren die nu verloren gaan 

wegens twijfelachtig van aard. Verder leidt de strikte toepassing van presumed -

consentwetgeving tot een aanzienlijke stijging van het aantal beschikbare donororganen, 

maar ook op dat punt lijk het in België fout te lopen. Het is begrijpelijk dat men de mening 

van de naaste familie wil inwinnen wanneer de overleden persoon zijn / haar wens niet 

kenbaar heeft gemaakt, maar het is goed mogelijk dat met een consequente toepassing van 

de wet in combinatie met de nodige duiding vooraf, het aantal donororganen toeneemt. 

Gezien het feit dat levende donatie nog steeds medische en psychologische risico’s inhoudt 

voor de donor, is het in principe een verplichting voor beleidsmakers om ook de nodige 

aandacht te besteden in die alternatieven die mogelijk minder schade berokkenen. Er 

moeten dan ook duidelijk voldoende inspanningen geleverd worden om post-

mortemdonatie te blijven aanmoedigen (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, 2011: 

64).  

Het aanvaarden en invoeren van niet – gerichte en onbetaalde orgaandonatie bij leven komt 

neer op het aannemen dat de autonomie van een persoon zwaarder weegt dan de plicht van 

de medische wereld om een persoon zo min mogelijk schade toe te brengen.  

Binnen de medische wereld is orgaandonatie een vreemde ingreep in het opzicht dat men 

niet tot doel heeft de betrokken persoon een direct medisch voordeel te verschaffen. De 

mogelijkheid bestaat echter dat een persoon de autonome wens heeft om iets te doen wat 

eigenlijk niet in zijn/haar eigen medisch voordeel is. Mensen kunnen niet verplicht worden 



om voor hun eigen medisch voordeel te kiezen. Als illustratie kan het  volgende feit dienen:  

Men staat mensen zowel wettelijk als in ethische codes nadrukkelijk toe om een 

behandeling te weigeren. Mogelijk is de arts nochtans stellig van mening dat de ingreep 

zinvol zou zijn voor de patiënt. We nemen aan dat een competent persoon autonoom een 

beslissing kan nemen   

Het kan best zijn dat de individuele autonomie zwaarder weegt dan het principe om niet te 

schaden, toch heeft ook het beleid een aandeel  in het ‘niet schaden’ en kunnen we niet 

zomaar mensen toelaten autonome keuzes te maken die mogelijk hun gezondheid schaden, 

zonder er alles aan te doen om de zorg voor de levende donoren te optimaliseren. Een 

centrum dat een programma aanbiedt waarin niet gerichte en onbetaalde orgaandonatie bij 

leven mogelijk is, heeft dan ook de verplichting om er alles aan te doen de kennis en 

vaardigheden van het team uit te breiden. Transplantatiecentra met een ruime ervaring, 

zowel op het vlak van orgaantransplantatie met organen afkomstig van levende en 

overleden personen, rapporteren minder complicaties bij zowel donor als ontvanger. 

Uiteraard kan men geen ervaring opbouwen met een praktijk voor die is ingevoerd, maar het 

punt is hier dat men indien men de praktijk wil invoeren, men ten volle gebruik moet maken 

van de inzichten die afkomstig zijn van andere domeinen en onderzoek verricht moet 

worden om de zorg voor zowel donor als ontvanger te optimaliseren.    

Een consequent en eenduidig rapporteren van het voorkomen van complicaties zou ervoor 

zorgen dat mensen correcter kunnen worden ingelicht indien zij zich aanbieden als 

kandidaat-donor. Het is een uitdaging op het niveau van de medische wereld om correcte 

informatie te verzamelen en te verstrekken, daarzonder wordt het moeilijk verdedigbaar om 

niet-gerichte orgaandonatie tussen onbekenden toe te staan. 

Naast het aanmoedigen van postmortemdonatie (1) en het verkleinen van de risico’s voor de 

levende donor door grondig onderzoek (2) en op basis van inzichten uit disciplines zoals de 

psychologie (3) moet op het niveau van de gemeenschap een antwoord geformuleerd 

worden op de vraag hoe men tot rechtvaardige verdeling van de organen die door donatie 

bij leven bekomen worden, zal overgaan. Het selecteren van een geschikte ontvanger voor 

het orgaan is gezien de aard van de vraag geen bekommernis voor de schenker (het gaat om 

niet – gerichte donatie). Nochtans mag het verdelen van organen afkomstig van levende 



personen geen willekeur zijn, net zoals dat bij met organen van overleden personen 

onaanvaardbaar zou zijn. Het vooropstellen van een logaritme (eventueel licht verschillend 

van wat men gebruikt voor de verdeling van postmortemorganen) is dan ook belangrijk, 

allicht niet in het minst voor diegenen die op een wachtlijst staan. Vooral voor die personen 

die al geruime tijd wachten op een donororgaan zou het onrechtvaardig zijn wanneer de 

beschikbare organen verdeeld worden op niet medisch-relevante gronden. 

Ten slotte willen we wat betreft de uitdagingen op maatschappelijk niveau nog vermelden 

dat het om vrijwillige donatie zou gaan indien de praktijk zou worden ingevoerd. Dit heeft 

een belangrijke implicatie wat betreft communicatie. Dat een samenleving een praktijk 

aanvaardt, en er eventueel de voordelen van meepikt, betekent niet dat men mensen 

expliciet hoeft aan te moedigen om zich als vrijwillig orgaandonor aan te melden. Zeker in de 

relatief prille fase waarin het (onderzoek naar) niet - gericht en onbetaald doneren zich 

momenteel bevindt, zou het ongepast zijn mensen actief op te roepen om zich te melden als 

vrijwillig orgaandonor.  

 

Vraag 2: ; Aan welke precieze voorwaarden op het niveau van de betrokken donor moet 

voldaan worden om de praktijk ethisch gezien correct te laten verlopen? (persoonlijk 

niveau) 

Stel dat we, onder bovenstaande voorwaarden, niet – gerichte en onbetaalde orgaandonatie 

bij leven zouden toestaan. Op dat moment ontwikkelen zich weer nieuwe vragen die gaan 

over de interactie tussen de arts en de kandidaat - donor. Er moet namelijk ook hier een 

afweging worden gemaakt van argumenten voor en tegen het doneren bij leven aan een 

onbekende.  

Uiteraard kunnen we zoals gezegd op persoonlijk niveau niet dezelfde argumenten laten 

gelden als op maatschappelijk niveau. Ter illustratie; het zou wel heel erg vreemd zijn mocht 

een kandidaat – donor zich melden bij een arts en die laatste tot het besluit komt dat de 

persoon donor kan zijn omdat dit goed een goede oplossing biedt tegen het probleem van 

de orgaan- schaarste. We nemen algemeen aan dat bij de interactie van arts en patiënt in de 

eerste plaats het welzijn van de patiënt wordt betracht. 



De arts wordt met de vraag van een kandidaat-donor uitgedaagd om de balans op te maken 

van de argumenten die voor de patiënt van belang zijn. Hierbij is de waarde van screening 

voorafgaand aan de ingreep zeer groot. Wanneer men zich aanbiedt als kandidaat – donor 

weet men waarschijnlijk dat men een medisch risico neemt, maar er moet ook een reden 

zijn waarom men alsnog tot donatie wil overgaan. Hoogstwaarschijnlijk leeft op dit punt bij 

de ‘patiënt’ het al dan niet terechte idee dat men ook voordelen zal bekomen dankzij de 

ingreep die psychologisch van aard zijn (voldoening, verhoogde zelfwaarde).  

De arts dient hier grondig te onderzoeken hoe valide de argumenten zijn die de kandidaat-

donor aanhaalt. De informatie in verband met de ingreep waar de kandidaat over beschikt, 

moet correct zijn en de gekoesterde verwachtingen realistisch. Indien dit niet het geval is, 

moet de arts bijdragen aan het creëren van een correcter beeld van de ingreep voor de 

kandidaat - donor. We benadrukken nogmaals dat de bekommernis hier het welzijn van de 

donor hoort te zijn. De informatie die door de arts wordt verstrekt mag op geen enkel 

moment tot doel hebben om een andere partij te bevoordeligen (bijvoorbeeld de ‘potentiele 

ontvanger’). 

Correcte en objectieve informatie maakt een geïnformeerde toestemming door de 

betrokken persoon mogelijk en bewerkstelligt zo de autonomie van de persoon. Bovendien 

blijkt het scheppen van realistische verwachtingen in de praktijk ook neer te komen op 

weldoen, aangezien de psychologische gevolgen voor de donor beter zijn indien men voor de 

ingreep geen verkeerde verwachtingen koesterde. 

Om de betrokken kandidaat zo min mogelijk te schaden dient niet alleen de psychologische 

screening maar vanzelfsprekend ook het medisch onderzoek. Indien medische contra-

indicaties duidelijk worden bij het voorafgaand onderzoek, kunnen in het beste geval 

aanbevelingen worden gedaan voor wijzigingen in de gewoonten van de kandidaat. Indien 

deze geen invloed kunnen hebben, moet de kandidaat worden uitgesloten van uiteindelijke 

donatie.  



Deel III: Conclusie  

Hoewel men reeds eeuwenlang geboeid is door het transplanteren van lichaamsonderdelen, 

is het duidelijk dat in de transplantatiegeneeskunde vooral de laatste 60 jaar belangrijke 

evoluties hebben plaatsgevonden. Aan de basis hiervan ligt het vooruitgaan van de kennis 

van onder meer operatieve technieken en het menselijk afweersysteem. Daarnaast is er ook 

de organisatorische vooruitgang die er toe leidt dat het gebruiken van organen efficiënter 

door internationale samenwerking. 

Een context van orgaanschaarste bracht de medische wereld er toe om niet alleen een 

veranderde definitie van de dood te hanteren (hersendood), maar steeds vaker ook 

orgaandonatie bij leven in overweging te nemen hoewel het duidelijk is dat de donor in dat 

geval  bepaalde risico’s van medische aard ondergaat die in het geval van donatie na de 

dood logischerwijze afwezig zijn. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gericht doneren van organen waarbij de 

donor zelf een persoon of een groep van personen aanduidt bij wie het orgaan terecht komt 

of kan komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om niet-gericht te doneren. In dat geval 

komt het orgaan in de regel terecht bij de persoon die het meest dringend nood heeft aan 

een orgaan, hoewel dat afhangt van het centrum waar het orgaan wordt aangeboden. In de 

meeste gevallen moet de ontvanger van het orgaan ook aan bepaalde kenmerken voldoen, 

zoals het vertonen van een goede therapietrouw, of binnen een bepaalde leeftijdsklasse 

vallen die uitzicht biedt op een aanzienlijke levensverwachting na de ingreep. 

Een specifieke soort van niet – gericht doneren is het vrijwillig en onbetaald doneren bij 

leven. De praktijk wordt steeds vaker toegepast wat betreft de nieren, maar met reserve 

onthaalt wat betreft een segment van de lever. Hoewel de laatste optie niet alleen de 

levenskwaliteit aanzienlijk kan opkrikken, maar daarnaast ook vaak de enige mogelijke 

ingreep is om het leven van de ontvanger te redden, blijven de risico’s voor de donor 

aanzienlijk en duidelijk groter dan in het geval van nierdonatie bij leven. 



Tegenover de reserve op het medisch vlak staat de vaststelling dat personen weldegelijk 

authentiek gemotiveerd kunnen zijn om bij leven een orgaan af te staan aan een onbekende. 

Bovendien gaat een dergelijke authentieke motivatie in de meeste samen met enkele 

psychologische voordelen die mogelijk de medische nadelen compenseren. 

In ethisch opzicht onderscheiden we twee vragen in verband met de praktijk van het niet-

gericht en onbetaald organen doneren bij leven. Ten eerste is er de vraag of het wenselijk is 

dat de praktijk wordt ingevoerd (en welke ethische principes hiervoor als basis kunnen 

dienen). Indien de eerste vraag overwegend positief beantwoord kan worden, ontstaat de 

tweede vraag. Hoe kunnen we het niet-gericht doneren bij leven correct laten verlopen op 

het niveau van de arts-patiënt. 

De eerste vraag wordt in deze thesis positief beantwoord, althans wat betreft het doneren 

van een nier. In het geval van levers blijft de kans op bepaalde medische risico’s 

doorslaggevend om reserve te tonen tegen over de praktijk. Ook het niet-gericht doneren 

van nieren bij leven kan echter niet toegestaan worden zonder inspanningen op beleidsvlak 

om de praktijk met maximaal respect voor de betrokken donor te laten verlopen. We pleiten 

voor een volgehouden inspanning om ook het aantal organen afkomstig van 

postmortemdonatie. Het kan niet zo zijn dat mensen aan bepaalde risico’s  blootgesteld 

worden, terwijl men er niet alles aan doet om ook minder risicovolle alternatieven te 

promoten. Daarnaast is het aan beleidsmakers om een maximale zorg voor de eventuele 

donoren te bewerkstelligen. Dat het principe van Autonomie bij de kandidaat-donor 

mogelijk het principe van niet schaden bij de arts overtreft, betekent niet dat men als 

maatschappij geen verantwoordelijkheden meer heeft wat betreft het minimaliseren van de 

schade die mogelijk opgelopen kan worden. Indien men niet-gerichte orgaandonatie bij 

leven wil toestaan is er, zeker in een land als België waar ervaring met de praktijk vrijwel 

onbestaande is, nood aan diepgaand onderzoek omtrent de medische en psycho - sociale 

aspecten van de praktijk. Tenslotte vormt op het niveau van de samenleving ook de 

rechtvaardige verdeling van een schaarse goederen een aandachtspunt, en moet een 

duidelijke visie worden geformuleerd wat betreft de vraag welke personen in aanmerking 

kunnen komen voor het ontvangen van een orgaan afkomstig van een levende donor. 



Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan en een programma wordt ontwikkeld 

voor niet-gerichte orgaandonatie, belanden we bij de tweede vraag omtrent de 

overwegingen die de arts dient te maken wanneer hij / zij geconfronteerd wordt met de 

vraag van een vrijwillig persoon om een orgaan voor donatie ter beschikking te stellen. 

In het kader van de effectieve toepassing van de praktijk, kan het belang van screening 

moeilijk overschat worden. Via de gesprekken en onderzoeken die aan de ingreep vooraf 

gaan, heeft de arts de mogelijkheid om een inschatting te maken van de mate waarin de 

donor zich vrijwillig en met realistische verwachtingen naar het transplantatiecentrum 

begeeft. Het nagaan van de vrijwillige aard van het initiatief en het aangeven van de correcte 

informatie maken deel uit van de geïnformeerde toestemming die, meer nog dan bij intra-

familiale donatie een absolute voorwaarde vormt om uiteindelijk een persoon toe te laten 

voor niet-gerichte orgaandonatie bij leven. Bovendien laat een grondige screening toe 

bepaalde indicaties voor een minder goede afloop van de ingreep op te sporen en personen 

die een verhoogd risico lopen uit te sluiten voor uiteindelijke donatie. 

Uit de ervaringen in centra waar niet-gericht en onbetaald doneren bij leven wordt 

toegestaan blijkt wel dat de screening meestal zijn doel niet mist, en er vanuit het 

psychologisch en medisch onderzoek weldegelijk standaarden kunnen worden aangedragen 

die men zinvol kan aanwenden bij de complexe vraag of iemand in aanmerking kan komen 

als donor.  

Hoewel specifiek voor België verder onderzoek aangewezen is, onder meer omtrent de 

praktische haalbaarheid, de wettelijke implementatie en de manier waarop de praktijk door 

het grote publiek onthaald zou worden, zijn de inzichten die we voorlopig krijgen uit 

psychologisch en medisch follow-up onderzoek veelbelovend. 

De toekomst zal uitwijzen of niet-gerichte en onbetaalde orgaandonatie bij leven uiteindelijk 

een belangrijke bron van donororganen gaat vormen. In afwachting daarvan lijkt er op het 

niveau van de medische wereld geen reden om de praktijk van het niet – gericht doneren bij 

leven categoriek te verwerpen.    
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