
 

 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN  

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 
 
 
 

 

 
 
 
 

Academiejaar 2012 - 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kennis, houding en potentiële rol van de 
(toekomstige) Vlaamse huisarts betreffende 

orgaandonatie en -transplantatie 

 
 
 
 
 

Lisa COUCKE 

 
 
 

Promotor: Prof. Dr. X. Rogiers 
Co-promotor: Prof. Dr. J. De Maeseneer 

Begeleider: E. Snoeck 
 

Scriptie voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding  
 

MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE 
 



Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.



Dankwoord 
 

Als eerste zou ik graag mijn promotor, Prof. Dr. X. Rogiers bedanken voor het enthousiasme 

waarmee hij mij begeleidde gedurende de afgelopen twee jaar. De kansen die hij mij bood 

buiten de opdracht van deze masterproef zoals het schrijven van een Engelstalig abstract en 

het voorstellen van de studie op een congres werden door mij erg gewaardeerd.  

 

Ook mijn co-promotor, Prof. Dr. J. De Maeseneer dank ik voor zijn waardevolle suggesties en 

zijn hulp bij het verspreiden van de vragenlijst via VZW Domus Medica.  

 

Verder bedank ik ook Eveline Snoeck voor de hulp en de bemoedigende woorden bij het 

realiseren van deze masterproef.  

 

Wim Peersman wil ik bedanken voor de vele malen dat ik bij hem terecht kon met vragen 

over de ontwikkeling van de vragenlijst en de statistische verwerking in SPSS. Ook de 

verschillende universiteiten en de transplantcoördinatoren Ivo Haentjens en Luc Colenbie wil 

ik bedanken voor het verstrekken van de nodige gegevens.  

 

VZW Domus Medica en de verschillende studentenverenigingen bedank ik voor de hulp die 

ik heb ontvangen bij het verspreiden van de vragenlijst.  

 

Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle studenten en huisartsen die de moeite namen om 

mijn vragenlijst volledig in te vullen.  

 

Tenslotte bedank ik mijn mama en papa, mijn broers en zussen en mijn vrienden voor de 

steun die ze mij gaven tijdens deze soms wat stresserende periode.  

 



 
 

 

Inhoud 
Abstract ................................................................................................................................................... 1 

Inleiding .................................................................................................................................................. 3 

Literatuuronderzoek ................................................................................................................................ 3 

1. Orgaandonatie en transplantatie ...................................................................................................... 3 

1.1. Wetgeving betreffende orgaandonatie en -transplantatie in België .......................................... 3 

1.2. Wetgeving betreffende orgaandonatie en -transplantatie in het buitenland ............................. 5 

1.3. Orgaandonatie en –transplantatie proces in België .................................................................. 7 

1.4. Orgaandonatie en –transplantatie in België: huidige situatie ................................................... 9 

1.5. Orgaandonatie en –transplantatie in België in vergelijking met het buitenland ..................... 12 

2. De huisarts en de student ............................................................................................................... 12 

2.1. De kennis van de huisarts en de laatstejaarsstudent geneeskunde betreffende orgaandonatie 

en –transplantatie ........................................................................................................................... 12 

2.2. De attitude van de huisarts en laatstejaarsstudent geneeskunde betreffende orgaandonatie en -

transplantatie ................................................................................................................................. 14 

2.3. De potentiële rol van de huisarts in de orgaandonatie en -transplantatieprocedure ............... 15 

3. Besluit literatuurstudie .................................................................................................................. 16 

Vraagstelling ......................................................................................................................................... 17 

Materialen en methoden ........................................................................................................................ 18 

1. Steekproef en onderwerp bepaling ................................................................................................ 18 

2. Ontwikkeling van de vragenlijst .................................................................................................... 18 

3. Verspreiding van de vragenlijst ..................................................................................................... 19 

4. Response Rate ............................................................................................................................... 19 

5. Statistische Analyse ....................................................................................................................... 19 

6. Extracurriculaire activiteiten ......................................................................................................... 20 

Resultaten .............................................................................................................................................. 21 

1. Beschrijvende statistiek ................................................................................................................. 21 

1.1. Sociodemografische beschrijving ........................................................................................... 21 

1.2. Orgaandonatie en –transplantatie in de huidige huisartsenpraktijk ........................................ 22 

1.3. Opleiding ................................................................................................................................ 22 

1.4. Kennis ..................................................................................................................................... 23 

1.5. Houding .................................................................................................................................. 27 

1.6. Potentiële rol ........................................................................................................................... 30 

2. Statistische analyse ........................................................................................................................ 32 

2.1. Kennis ..................................................................................................................................... 32 

2.2. Houding .................................................................................................................................. 33 

2.4. Orgaandonatie en –transplantatie in de huidige huisartsenpraktijk ........................................ 34 

2.5. Opleiding ................................................................................................................................ 35 

2.6. Potentiële rol ........................................................................................................................... 36 



 
 

 

2.7. Huisartsen vs. Studenten ........................................................................................................ 37 

Discussie ................................................................................................................................................ 38 

1. Orgaandonatie in de huidige Vlaamse praktijk ............................................................................. 38 

2. Kennis ............................................................................................................................................ 39 

3. Opleiding ....................................................................................................................................... 41 

4. Houding ......................................................................................................................................... 45 

5. De potentiële rol ............................................................................................................................ 46 

6. Representativiteit van de studiepopulatie ...................................................................................... 49 

Conclusie ............................................................................................................................................... 52 

Referentielijst ........................................................................................................................................ 53 

Bijlagen .....................................................................................................................................................  

Bijlage 1: De vragenlijst ........................................................................................................................  

Bijlage 2: Abstract .................................................................................................................................  

Bijlage 3: American Transplant Congress (ATC) 2013 ........................................................................  

Bijlage 4: StudentenOnderzoeksSymposium ........................................................................................  

 



 

1 

 

Abstract 

Inleiding: De huisarts zou een belangrijke rol kunnen spelen in het promoten van 

orgaandonatie bij de algemene bevolking, hiervoor heeft hij een positieve houding en 

voldoende kennis ter zake nodig. Studies hierover zijn echter beperkt. Het doel van deze 

studie is dan ook te bepalen wat de kennis en de houding is van de Vlaamse huisarts ten op 

zichte van orgaandonatie en –transplantatie. Tevens proberen we zijn motivatie om een rol te 

spelen binnen het orgaandonatie en –transplantatieproces te onderzoeken. Bijkomend bepalen 

we de kennis en houding van de Vlaamse laatstejaarsstudenten geneeskunde. Deze resultaten 

zullen we vergelijken met die van de huisartsen. 

Methodologie: Een vragenlijst werd ontwikkeld door een team specialisten ter zake en 

bestond uit 6 delen: sociodemografische gegevens, praktijkervaring, opleiding, kennis, 

houding en potentiële rol. 327 Vlaamse huisartsen en 123 Vlaamse studenten geneeskunde uit 

het laatste jaar vulden de elektronische vragenlijst volledig in. Statistische 

gegevensverwerking gebeurde via het programma SPSS20. 

Resultaten: De houding ten opzichte van orgaandonatie en –transplantatie van de Vlaamse 

huisarts en laatstejaarsstudent geneeskunde is bijzonder positief. 92% van hen zijn er 

persoonlijk van overtuigd dat orgaantransplantatie zinvol is. 17% van alle ondervraagden zijn 

geregistreerd als donor en slechts 5% zou niet toestemmen met orgaandonatie indien één van 

hun eigen kinderen sterft. 80% van de huisartsen en 82% van de studenten weten dat ook bij 

afwezigheid van expliciete wilsbeschikking bij elke potentiële donor van Belgische 

nationaliteit de prelevatie van organen en weefsels voor transplantatie zal plaatsvinden. 

Hoewel blijkt dat de respondenten over enige basiskennis betreffende orgaandonatie en –

transplantatie beschikken, stellen we vast dat hun kennis over het concept hersendood en over 

de donor criteria ondermaats is. Slechts een minderheid weet dat ook kleine hersendode 

kinderen (56%) en ouderen boven de 70 jaar (46%) donor kunnen zijn. 39% van de huisartsen 

en 37% van de studenten weet niet dat de hersenschade bij een hersendode patiënt 

onomkeerbaar is. De kennis blijkt niet significant te verschillen tussen de huisartsen en de 

studenten (P=0.747). Ook de leeftijd (P=0.516) of de universiteit van opleiding (P=0.515) 

heeft geen invloed op de kennis van de respondenten.   
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Hoewel het overgrote deel van de huisartsen en alle studenten bereid zijn om een rol te 

vervullen in het orgaandonatie en –transplantatieproces, blijkt dat 61% van de respondenten 

zich niet genoeg geïnformeerd voelt om vragen van patiënten over het onderwerp te 

beantwoorden. Daarenboven blijkt 63% van de respondenten een specifieke opleiding voor 

huisartsen over orgaandonatie nuttig te vinden. Voor zichzelf zien ze vooral een rol binnen het 

proces als informant naar het transplantatiecentrum toe over het risicogedrag en de 

voorgeschiedenis van de potentiële donor. Ook zijn ze bereid om orgaandonatie en –

transplantatie te promoten. Dit onder ander door het aanbieden van een brochure in de 

wachtzaal (87%), het registreren van de persoonlijke wil van de patiënt (79%) en het 

preventief informeren van zijn patiënten over orgaandonatie (80%). De belangrijkste 

randvoorwaarden om dergelijke rollen binnen het orgaandonatie en –transplantatieproces op 

zich te nemen zijn een verbeterde opleiding en feedbackmomenten met het 

transplantatiecentrum. 

Conclusie: Niettegenstaande de enorm positieve houding van de huisarts ten opzichte van 

orgaandonatie en –transplantatie en zijn grote bereidheid om een rol binnen het orgaandonatie 

en transplantatie proces op zich te nemen blijkt zijn kennis hiervoor ontoereikend te zijn. Ook 

de kennis van de laatstejaarsstudenten geneeskunde is ondermaats. Onze studie bewijst dan 

ook de nood aan verbeterde opleiding betreffende orgaandonatie en –transplantatie.  

De huisarts is bereid om zijn patiënten te informeren over orgaandonatie en –transplantatie en 

ook om de registratie van de wilsbeschikking van zijn patiënten op zich te nemen. Tevens wil 

hij het transplantatiecentrum informeren over het risicogedrag en de voorgeschiedenis van de 

potentiële donor. De belangrijkste randvoorwaarden om dergelijke rollen uit te voeren zijn 

een verbeterde opleiding en feedbackmomenten met het transplantatiecentrum. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Inleiding 

Op basis van de vraagstelling en als voorbereiding op het experimenteel onderzoek werd een 

literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiervoor werd zowel de Belgische als buitenlandse literatuur 

geraadpleegd. Dit gebeurde door gebruik te maken van twee verschillende databasen, 

namelijk PubMed en Web of Science. Verschillende combinaties van volgende zoektermen 

werden hiervoor gebruikt: “Attitude”, “Knowledge”, “Organ Donation”, “Donation”, “Organ 

Transplantation”, “Transplantation”, “Organ Procurement”, “Donor Card”, “Education”, 

“Medical Students”, “Students”, “Physicians”, “Primary Care Physicians”, “Family 

Physicians”, “Brain Death”, en “Belgium”. De combinaties werden bekomen door gebruik te 

maken van de Booleaanse operatoren “AND” en “OR”. Relevante artikels werden 

weerhouden en via de bibliografie van deze geselecteerde artikels werden bijkomende artikels 

bekomen. Bijkomende gegevens werden onder andere via volgende websites bekomen: 

Belgisch staatblad, De Belgische Senaat, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Beldonor en Eurotransplant. Specifieke cijfers 

werden opgevraagd bij de transplantcoördinatoren van het UZ Gent en bij de 

studentenadministratie en curriculummanagers van de verschillende universiteiten.  

Literatuuronderzoek 

In het literatuuronderzoek volgt een beschrijving van de wetgeving rond orgaandonatie en –

transplantatie (OD&T) in België en in het buitenland. Verder wordt er ook dieper ingegaan in 

op de OD&T procedure. Vervolgens schetsen we de positie van België betreffende OD&T in 

vergelijking met het buitenland. Als laatste beschrijven we ook wat reeds bekend is in de 

literatuur over de attitude en kennis van studenten en huisartsen betreffende OD&T.  

1. Orgaandonatie en transplantatie 

1.1. Wetgeving betreffende orgaandonatie en -transplantatie in België 

De wetgeving betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wordt in België 

bepaald door de wet van 13 juni 1986 en diens wijzigingen gedurende de jaren (1). Deze 

wetten stellen duidelijk dat elke donatie van organen vrijwillig en onbetaald moet zijn, 

ongeacht of de donatie tijdens het leven of na de dood van de donor plaatsvindt.  
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De wetgeving wordt opgesplitst in wegneming van organen bij levenden en na overlijden. De 

prelevatie en transplantatie van organen van levende personen mag enkel uitgevoerd worden 

door een arts van een transplantatiecentrum en in een transplantatiecentrum. Enkel personen 

van minstens 18 jaar kunnen, na het tekenen van een informed consent, tijdens hun leven 

(delen van) organen afstaan. Dergelijke wegneming zal steeds het voorwerp uitmaken van een 

voorafgaand pluridisciplinair overleg. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook personen onder 

de 18 jaar aan hun broer of zus organen doneren. Dit enkel indien het geen ernstige gevolgen 

kan hebben voor de donor, en het gaat over organen die kunnen regenereren.  

 

Ieder wegnemen en transplanteren van organen van overleden personen wordt uitgevoerd 

door een arts van een transplantatiecentrum in een transplantatiecentrum of in een ziekenhuis 

dat een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met een transplantatiecentrum dat 

verantwoordelijk is voor de wegneming en de transplantatie.  

 

De Belgische wetgever volgt het opting-out of presumed consent systeem, waarbij iedereen 

die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is 

ingeschreven, na zijn dood donor is, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke 

wegneming verzet is geuit. Zowel het verzet als de toestemming tot orgaandonatie na 

overlijden kan uitgedrukt worden door registratie in het nationaal register via het 

gemeentebestuur, ook andere mogelijkheden (verbaal, notariële akte) worden door de 

wetgever aanvaard. De arts wordt er wettelijk toe verplicht om te informeren naar een 

mogelijk verzet dat is uitgedrukt door de potentiële donor voor hij overgaat tot het wegnemen 

van de organen.  

 

België werkt samen met Eurotransplant (2). Deze organisatie omschrijft zichzelf als een 

serviceorganisatie voor de 72 samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en 

donorziekenhuizen binnen zeven landen (Kroatië, België, Oostenrijk, Luxemburg, Slovenië, 

Duitsland en Nederland). Door deze samenwerking is het mogelijk één donor reporting 

systeem en één centrale wachtlijst te hebben. De verdeling (allocatie) van organen is 

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en medische expertise, ook wordt rekening 

gehouden met de dringendheid en het uitzicht op succes van de transplantatie. 
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Volgens het koninklijk besluit van 23 juni 2003 is het transplantatiecentrum de medische 

dienst van een ziekenhuis die organen wegneemt en transplanteert (3). Enkel een universitair 

ziekenhuis (met uitzondering van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Aalst) kan een 

transplantatiecentrum uitbaten. België heeft 8 transplantatiecentra: Katholieke Universiteit 

Leuven, Universitair ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Vrije Universiteit 

Brussel, Université Louvain-La-Neuve, Université Erasmus Brussel en Université de Liège, 

en uitzondering Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis Aalst. Het laatste ziekenhuis doet enkel 

harttransplantaties (4). Deze centra moeten onder andere voor elk transplantatieprogramma en 

voor elk orgaan een specifiek protocol ontwikkelen. Binnen het transplantatiecentrum wordt 

een interne transplantatieraad en een transplantatie- coördinatieteam aangeduid. De 

transplantcoördinator is er toe verplicht samen te werken met Eurotransplant en met de lokale 

donorcoördinatie van eigen ziekenhuis en van de samenwerkende algemene ziekenhuizen. Hij 

is tevens verantwoordelijk voor de administratieve en praktische organisatie van de volledige 

donatie en transplantatie procedure. 

 

In het koninklijk besluit van 10 november 2012 wordt gesteld dat elk algemeen ziekenhuis 

waar wegneming van organen na donatie na overlijden plaatsvindt, moet beschikken over een 

lokale donorcoördinatie (5). Dit is een pluridisciplinair team dat alle stappen van de 

donatieprocedure lokaal moet ondersteunen. Dit omvat onder andere: het aanmelden van een 

overleden patiënt als potentiële donor aan het samenwerkende transplantatiecentrum en het 

overleg plegen met de familie van de potentiële donor. 

1.2. Wetgeving betreffende orgaandonatie en -transplantatie in het buitenland 

Het presumed consent systeem waarbij organen mogen weggenomen worden na overlijden 

tenzij de potentiële donor verzet heeft geuit tijdens zijn leven, wordt naast België ook 

toegepast in onder andere Oostenrijk, Luxemburg, Slovenië en Kroatië (6). Het informed 

consent systeem houdt in dat er tot orgaanprelevatie mag worden overgegaan indien de donor 

daarmee tijdens zijn leven heeft ingestemd. Dit is het huidige systeem in onze buurlanden 

Nederland en Duitsland (6). Beide systemen worden doorgaans in hun zachte vorm toegepast, 

wat wil zeggen dat er ook telkens aan de nabestaanden wordt gevraagd of ze de wens van de 

donor kennen (7).  
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Elk land heeft zijn eigen specifieke wetgeving betreffende orgaandonatie en –transplantatie 

maar ook de Europese Commissie stelde in 2007 een actieplan voor om het aantal 

orgaandonaties binnen de E.U. te vergroten en te zorgen voor gelijke toegang tot 

transplantatie (8). Dit via twee mechanismen: een actieplan voor hechtere samenwerking 

tussen de lidstaten en een rechtsinstrument betreffende de kwaliteit en veiligheid van 

orgaandonatie en –transplantatie. In 2010 werd vervolgens door het Europese Parlement en de 

Raad de richtlijn inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd 

voor transplantatie gepubliceerd (9). Deze heeft als doel de uitwisseling van organen te 

vergemakkelijken, en garandeert dat organen afkomstig van donaties in een andere lidstaat, 

voldoen aan dezelfde elementaire kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden als voor organen uit 

eigen land.  
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1.3. Orgaandonatie en –transplantatie proces in België 

 

 
 

 
Figuur 1: Orgaandonatie en -transplantatie proces

1
 

 

Indien we het volledige orgaandonatie en –transplantatie proces bekijken kunnen we dit in 

drie delen opsplitsen: de PRE transplantatie fase, de eigenlijke transplantatie fase en de POST 

transplantatie fase (figuur 1). 

De PRE transplantatie fase 

In deze fase kan de donor zich expliciet als dusdanig registreren via het gemeentehuis (event 0, 

figuur 1), dit is echter geen noodzakelijk event in het proces aangezien in België de presumed 

consent wet geldt. Een patiënt die nood heeft aan een transplantatie wordt door zijn 

behandelende arts naar een transplantatiecentrum verwezen. Het centrum zal de nodige 

stappen ondernemen om de patiënt indien aangewezen op de wachtlijst van Eurotransplant te 

zetten (event 4, figuur 1). 

  

                                                      
1

 Figuur 1 is een vereenvoudigde versie van het orgaandonatie en transplantatieproces bij overleden 

orgaandonatie. Non heart-beating orgaandonatie, levende orgaandonatie en hoogurgente transplantaties volgen 

meer gespecialiseerde protocollen en worden hier buiten beschouwing gelaten.  
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De transplantatie fase 

Deze fase start bij het vaststellen van het overlijden op basis van hersendood van de potentiële 

donor (event 1, figuur1). Dit gebeurt door drie geneesheren, die onafhankelijk van elkaar de 

patiënt onderzoeken en de dood vaststellen volgens de meest recente stand van de wetenschap. 

De lokale donorcoördinatie en de transplantatiecoördinator zullen samenwerken om de 

daaropvolgende stappen zo correct en vlug mogelijk uit te voeren. Het nationaal register 

wordt geraadpleegd om verzet van de overledene te controleren en de familie wordt 

geïnformeerd over de mogelijkheid van orgaanprelevatie (event 2, figuur1). Indien verzet 

afwezig is wordt Eurotransplant gecontacteerd en worden de nodige gegevens en 

onderzoeksresultaten van de donor aan hen overgemaakt (event 3, figuur1). 

Op basis van een complex computerprogramma maakt Eurotransplant voor elk orgaan een 

matchlijst. Elk donororgaan wordt aangeboden aan het transplantatiecentrum van de eerste 

patiënt op deze lijst (event 5, figuur 1). Na acceptatie van het orgaan door de behandelende 

specialist worden de wegneming en het vervoer van de organen verder geregeld. De receptor 

wordt door zijn transplantatiecentrum op de hoogte gebracht en gaat zo vlug als mogelijk naar 

het centrum. Uiteindelijk zal daar de transplantatie plaatsvinden (event 6, figuur1). 

De POST transplantatie fase 

De receptor wordt verder opgevolgd door zijn behandelende geneesheer in samenwerking met 

het transplantatiecentrum. Ook de familieleden van donoren kunnen indien gewenst contact 

onderhouden met de transplantcoördinator. Aan beide groepen wordt ook gespecialiseerde 

psychologische hulp aangeboden indien gewenst.  
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1.4. Orgaandonatie en –transplantatie in België: huidige situatie 

België staat aan de top wat betreft orgaandonatie en –transplantatie. Dit land was in 2010 

tweede op de wereldwijde rangschikking aangaande hart- en longtransplantatieactiviteit (10). 

In 2011 waren er in België per miljoen inwoners 29.3 orgaandonoren, binnen Eurotransplant 

deed enkel Kroatië beter met 33.6 donoren per miljoen inwoners (Figuur 2). Het aantal 

orgaandonoren steeg in België van 263 in 2010, naar 321 in 2011 (11). Het betreft een stijging 

van 22.1% die opmerkelijk is als in rekening wordt gehouden dat buurland Nederland over 

dezelfde periode slechts een stijging kende van 2.3% (11).  

 
 

Figuur 2: Aantal overleden orgaandonoren per miljoen inwoners binnen Eurotransplant (11)  

 

Deze goede cijfers zijn het resultaat van verschillende factoren waaronder de organisatie van 

het donatieproces, de aanwezigheid van gespecialiseerde capaciteit en de professionaliteit van 

de benadering van de nabestaanden. Ook de huidige wetgeving en de 

sensibiliseringscampagnes dragen bij tot de goede resultaten. In België geldt zoals eerder 

vermeld een presumed consent systeem, waarbij iedereen per definitie beschouwd wordt als 

orgaandonor. Hoewel het niet verplicht is om met de nabestaanden van de potentiële donor te 

discussiëren over de donatie, wordt dit in België wel steeds gedaan (12). Wanneer de familie 

zich verzet tegen de orgaandonatie wordt de procedure dan ook stopgezet, dit gebeurde bij 

ongeveer 12% van de gevallen in 2010 (13).  
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Hoewel zoals eerder aangehaald de goede cijfers een resultaat zijn van multiple factoren, en 

niet enkel te verklaren zijn door de presumed-consent wetgeving, is het aantal donoren na de 

invoering van deze wet in 1987 significant gestegen (14). 

Naast de wetgeving wordt er ook gewerkt aan de motivatie en kennis van de Belgische 

bevolking. Dit gebeurt via campagnes en projecten georganiseerd door de federale overheid, 

verschillende provincies en privéorganisaties. 

 

Via de beldonor.be campagne wordt gewerkt aan de motivatie van het algemene publiek (15). 

Ook is er aandacht voor de motivatie van de medici dankzij een onderdeel van deze campagne: 

het GIFT project. De campagne werd gelanceerd op initiatief van de minister van 

volksgezondheid met als voornaamste doel zowel de professionelen als de burgers te 

informeren via een website, affichecampagnes, een radiospot, brochures, een 

facebookapplicatie e.d. Het GIFT project probeert het aantal effectieve donoren te 

maximaliseren door o.a. het personeel van de spoedafdelingen te helpen in het tijdig 

herkennen van potentiële donoren binnen hun afdelingen (15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de lancering van de beldonor.be campagne in 2005 zien we een enorme toename van 

het aantal positieve registraties via het gemeentebestuur. (Figuur 3
2
) Deze trend blijft zich 

verder zetten tot op heden, in 2012 stegen de positieve registraties met 32% t.o.v. 2011. 

Hoewel dit veelbelovend klinkt moeten we ermee rekening houden dat deze registraties 

slechts ongeveer 1% van de Belgische bevolking vertegenwoordigen. Ze geven wel aan dat er 

een meer positieve houding van de bevolking is ontstaan (15).   

                                                      
2
 Bron: PowerPoint transplantcoördinatoren België, verkregen via Luc Colenbie op 13 november 2012 
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Dit kunnen we ook afleiden uit het aantal dalende verzetsuitingen van de nabestaanden tegen 

donatie, van 23% in 1998 naar 13% in 2006 (15).  

Naast het Beldonor-project probeert de overheid ook de bevolking te informeren over 

orgaandonatie en –transplantatie via de openbare omroep. Het tv-programma “Ik leef verder” 

op “Een” is hier een voorbeeld van, het toont verhalen van orgaandonoren en patiënten die 

wachten op een levensreddend orgaan. Ook het actualiteitenmagazine “Koppen” wijdde al 

meerdere afleveringen aan dit onderwerp.  

Op provinciaal niveau wordt ook heel wat aandacht aan OD&T besteed. De Provincie West-

Vlaanderen is al aan zijn tweede editie van de “Transplantfitdag” toe. Een dag waarop 

getransplanteerden en hun familie deel kunnen nemen aan een waaier van sportactiviteiten. 

De Provincie Vlaams-Brabant heeft grote borden over OD&T geplaatst aan de loketten van de 

dienst bevolking. Op die manier proberen ze hun inwoners te informeren over de 

mogelijkheid tot registratie. 

 

Verschillende privé-iniatieven voeren campagnes rond orgaandonatie en –transplantatie. 

Bijvoorbeeld “VZW De Maakbare Mens”, deze vereniging startte in 2006 met de campagne 

“Ik hou van je met heel m’n hart.” Hun bedoeling is om het tekort aan donororganen terug te 

dringen door mensen aan te moedigen om met elkaar te praten over orgaandonatie (16). In 

België vinden we nog talrijke andere verenigingen en fondsen die als doel hebben 

orgaandonatie beter bekend en bespreekbaar te maken, enkele voorbeelden: “De Belgische 

Vereniging voor Donatie van Organen en Weefsel”, “De Vereniging ter Sensibilisering voor 

Orgaandonatie”, “L’Association D’Information du Don D’Organes et Sensibilisation”,… De 

uitgebreidheid aan initiatieven en organisaties getuigt van een grote interesse en motivatie van 

de Belgische bevolking t.o.v. orgaandonatie en –transplantatie.  

 

Een Belgische studie (15) stelt dat België er in geslaagd is om een multi-level benadering aan 

te nemen t.o.v. orgaandonatie. Op macroniveau is de regering bereid om te investeren in 

nieuwe wetten en strategieën, op mesoniveau is er aandacht voor de organisatie van de 

gezondheidszorg en opleiding van de (para)medici en op microniveau wordt er gewerkt aan 

de houding van de burgers t.o.v. orgaandonatie. 
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Ondanks dit gunstige klimaat en de goede resultaten die hiermee gepaard gaan, kampt ook 

België nog altijd met een donortekort. Niet enkel steeg het aantal personen op de wachtlijst in 

de periode 2007-2010, ook de wachttijd zelf kende toen een duidelijke verlenging (11). 109 

patiënten zijn in 2011 gestorven terwijl ze op de wachtlijst stonden, dit komt overeen met 

ongeveer twee personen per week (11). 

1.5. Orgaandonatie en –transplantatie in België in vergelijking met het buitenland  

Omdat elk land verschillende definities en procedures hanteert is het moeilijk de donatie- en 

transplantatie-activiteiten tussen de verschillende landen te vergelijken. Via de “Donor Action 

Diagnostic Review Methodology” is een studie van o.a. Leo Roels, Donor Action managing 

director, erin geslaagd om België te vergelijken met Frankrijk, Finland en Zwitserland qua 

orgaandonatie patronen (17). De Belgische artsen identificeerden 67.4% van de potentiële 

donoren als dusdanig, Frankrijk deed dat in 93.6% van de gevallen (17). 

 In België stemden 89.5% van de benaderde families van potentiële donoren toe met 

orgaandonatie, in Frankrijk en Zwitserland liggen deze percentages significant lager, 

respectievelijk 65.7% en 76.5% (17).  

 

Zoals eerder vermeld staat België op de tweede plaats binnen Eurotransplant wat betreft 

aantal overleden donoren per miljoen inwoners (11). België staat ook wereldwijd in de top 

vijf wat betreft het aantal uitgevoerde lever-, hart- en longtransplantaties per miljoen inwoners 

(18). België maakt dus deel uit van de wereldtop wat betreft toestemming krijgen van 

nabestaanden tot donatie, aantal orgaandonoren en het uitvoeren van transplantaties.  

 

2. De huisarts en de student  

2.1. De kennis van de huisarts en de laatstejaarsstudent geneeskunde betreffende 

orgaandonatie en –transplantatie 

Uit onderzoek blijkt dat voldoende kennis over orgaandonatie van de huisarts nodig is om 

adequate en positieve informatie te geven over dit onderwerp naar de patiënten toe (19). Deze 

kennis wordt in de meeste onderzoeken bepaald via enkele kennisvragen waar telkens weer 

het concept hersendood aan bod komt (19-23).  
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Gezondheidswerkers die dit concept niet goed begrijpen zijn meer geneigd om negatieve 

informatie te geven over orgaandonatie (19) en hebben zelf eerder een onbesliste of negatieve 

houding ten opzichte van orgaandonatie (19, 21, 22). Opleidingen, zoals het European Donor 

Hospital Education Programs, verbeteren de kennis van gezondheidswerkers significant (24). 

Uit onderzoek blijkt echter dat de doelgroep die men met dergelijke opleiding zou willen 

bereiken (de huisartsen die tegen of onbeslist zijn t.o.v. orgaandonatie) niet voldoende 

gemotiveerd is om deel te nemen aan dergelijke opleidingen (25). 

 

In België blijkt het aantal “gemiste” donors niet hoofdzakelijk het gevolg te zijn van 

weigering door familie maar eerder door onderdetectie (15). Waarmee nogmaals bewezen 

wordt hoe belangrijk de kennis is over dit onderwerp indien men wil meewerken aan dit 

proces. Deze blijkt bij de huisarts nog onvoldoende te zijn. Spaanse studies tonen aan dat 36-

38% van de eerstelijns gezondheidswerkers het concept hersendood niet beheerst (20, 21). 

Ook studenten geneeskunde scoren ondermaats qua kennis over het concept hersendood (26-

28). Volgens de resultaten van een kleine, kwalitatieve studie in Iran vindt 97.5% van de 

geneeskundestudenten dat er nood is aan meer informatie over orgaandonatie en –

transplantatie in het curriculum (29).  

 

Binnen het huidige Vlaamse curriculum van de basisopleiding geneeskunde wordt de leerstof 

i.v.m. orgaandonatie en –transplantatie in alle vier de Vlaamse faculteiten geneeskunde zeer 

gefragmenteerd gegeven. Aan de UGent
3
 vindt het eerste contactmoment met orgaandonatie 

en –transplantatie plaats in het derde bachelor binnen de lessen van “Beginselen van de 

Chirurgische Technieken”. Daar wordt de procedure kort toegelicht. Verder in de opleiding 

raakt men (kort) het thema aan bij elk orgaanstelsel dat besproken wordt tijdens de 

masterjaren. In 2de master wordt in de lessenreeks neurologie het onderwerp hersendood 

besproken maar dit wordt niet expliciet in verband gebracht met orgaandonatie. Aan de 

universiteit van Antwerpen is één van de eindcompetenties van derde bachelor: “Kunnen 

omgaan met hersendood in de optiek van orgaandonatie en –transplantatie.” Gedurende het 

eerste masterjaar wordt één volledig hoorcollege geweid aan niertransplantatie en één 

multidisciplinaire les aan niertransplantatie in de praktijk. De studenten hebben ook de 

mogelijkheid om keuzevakken te volgen waar dit thema opnieuw kort aan bod komt.  

                                                      
3
 Gegevens met betrekking tot de opleiding geneeskunde in de vier Vlaamse universiteiten werd verkregen via 

mail van de verschillende curriculummanagers. 
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De KU Leuven voorziet tijdens de masterjaren geen specifieke lessen omtrent deze materie. 

Wel wordt het besproken in het themaonderwijs wanneer het gaat over orgaanfalen. Gegevens 

van de VUB ontbreken, maar we kunnen veronderstellen dat de leerstof ook daar 

gefragmenteerd gegeven wordt.  

 

Indien we specifiek kijken naar de specialisatie tot huisarts zien we dat binnen de UGent ook 

hier geen formeel, expliciet onderwijs voorzien is i.v.m. orgaandonatie en –transplantatie. 

 

Na het afstuderen wordt voor de medici die werkzaam zijn op intensieve zorgen of die 

frequent in contact komen met de nabestaanden van potentiële donoren de EDHEP-workshops 

georganiseerd. EDHEP (European Donor Hospital Education Programme) is een Europees 

educatieprogramma dat eendaagse workshops organiseert met als doel de communicatie over 

dood en orgaandonatie met de familie van de potentiële donor te verbeteren. 

2.2. De attitude van de huisarts en laatstejaarsstudent geneeskunde betreffende 

orgaandonatie en -transplantatie 

Zoals reeds vermeld heeft kennis over het orgaandonatieproces (en over het concept 

hersendood) een invloed op de houding van het gezondheidspersoneel. Er zijn verder nog 

verschillende factoren die deze houding significant beïnvloeden zoals opinie van de partner, 

kiezen voor ander ritueel dan begraving, geen schrik voor manipulatie lichaam van de 

dode,…(20, 21, 23). 

In ons land is 96% van het personeel van de intensieve zorgen afdeling pro-donatie (30). Bij 

eerstelijns gezondheidswerkers in Spanje blijkt dit cijfer lager te liggen: 76-78% (20-22). 

Indien we specifiek naar de huisartsen in Spanje kijken, blijkt 88-90% van hen een pro-

donatie houding aan te nemen t.o.v. orgaandonatie (21, 23). Een kwalitatief onderzoek uit 

Zweden dat 25 cases van potentiële donatie analyseerde, besloot dat enkel artsen met een 

prodonatie houding een positief antwoord van de donorfamilies kregen (31). De negatieve 

houding kan positief beïnvloed worden door een kort educatie programma (24). Als we de 

studenten geneeskunde in beschouwing nemen dan zien we ook bij hen een zeer positieve 

houding t.o.v. orgaandonatie (26, 32-35). 81.1% van de eerstejaarsstudenten geneeskunde uit 

Lyon waren akkoord met het uitvoeren van kadaverdonatie (32). 
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2.3. De potentiële rol van de huisarts in de orgaandonatie en -transplantatieprocedure 

De rol van huisartsen bij het orgaandonatieproces is een weinig besproken onderwerp van 

literatuur. Uit een onderzoek in Spanje blijkt wel dat aan 52% van de Spaanse huisartsen ooit 

informatie werd gevraagd over orgaandonatie (19). Twee onderzoeken uit de VS wijzen in 

een andere richting: negenenzestig procent van de Amerikaanse huisartsen zouden nog nooit 

orgaandonatie besproken hebben tijdens een routineonderzoek (36) en twee derden van de 

Amerikaanse bevolking wilde niet praten over dit onderwerp met hun arts (37). Een 

onderzoek in de VS uitgevoerd stelde dat een brochure en een gesprek met de huisarts geen 

meerwaarde bood boven enkel de brochure (38). 

 

In geen enkel onderzoek werd aan de huisartsen zelf gevraagd hoe ze hun rol zien in dit 

proces. Wel besluiten enkele artikels dat de positieve attitude van eerstelijns 

gezondheidswerkers (20-22) zou moeten gebruikt worden om orgaandonatie en –

transplantatie direct en indirect te promoten binnen de bevolking (21, 23). Zeker omdat er 

evidentie is van het effect van deze houding op de algemene bevolking (38, 39). Ook de 

studenten uit het eerste en tweede jaar geneeskunde in de VS zijn van oordeel dat huisartsen 

een rol moeten spelen in het proces, vooral door registratieformulieren beschikbaar te hebben 

in hun kabinet maar ook door orgaandonatie te bespreken met hun patiënten tijdens een 

routinecontrole (26). 

 

In België werd nog nooit een onderzoek uitgevoerd waarin de huisarts ondervraagd werd over 

zijn attitude of kennis betreffende orgaandonatie en –transplantatie, ook zijn potentiële rol in 

het proces werd nog niet onderzocht. Nochtans is het politiek gezien een zeer actueel 

onderwerp. In de afgelopen twee jaar werden twee wetsvoorstellen ingediend met betrekking 

tot dit onderwerp. In januari 2011 werd door Louis Ide een voorstel ingediend waarbij het 

eHealth-platform, in combinatie met de huisarts, zou worden gebruikt als middel om zich 

uitdrukkelijk als donor te laten registreren, of deze orgaandonatie te weigeren (13). Volgens 

de heer Ide moet de huisarts hierbij betrokken worden, omdat hij patiënten kan bevestigen in 

hun keuze om expliciet als donor in aanmerking te worden genomen, en anderzijds kan de 

huisarts argwaan wegnemen bij personen die overwegen om zich te laten schrappen als donor. 

De N-VA politicus hoopt dat dit wetsvoorstel leidt tot een stijging van het aantal 

orgaandonaties.  
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Andere Belgische partijen opperden dat een bevraging van de huisartsen nodig is om enerzijds 

hun kennis betreffende dit onderwerp te bevragen en anderzijds uit te zoeken of ze wensen 

een rol te spelen zoals geformuleerd door dit wetsvoorstel. In de hoorzitting met experten die 

werd georganiseerd om dit wetsvoorstel te bespreken stelt Prof. Dr. Rogiers dat er potentieel 

ook een rol is voor de huisarts in het slecht nieuws gesprek aangezien donorfamilies 

regelmatig zeggen dat de aanwezigheid van de huisarts voor hen een grote steun was, ook 

omdat zij hem zien als een vertrouwenspersoon. Dit wetsvoorstel bewijst het noodzakelijk en 

actuele karakter van deze masterproef.  

 

Op 14 juni 2012 werd een ander wetsvoorstel van Louis Ide (NVA) door de Senaat 

goedgekeurd ter invoering van de donorkaart (40). De bedoeling is dat de huisarts als 

vertrouwenspersoon dergelijke kaart kan uitreiken. Indien de persoon in kwestie overlijdt en 

een kaartje bij zich draagt is hij automatisch donor, wat de familie hier ook van vindt. De 

enige uitzondering hierop is wanneer de persoon toch zijn verzet heeft uitgedrukt via het 

rijksregister. Deze registratie primeert dus te allen tijde op de donorkaart. Via de donorkaart 

kan dus enkel een toestemming tot donatie uitgedrukt worden, het verzet moet wel nog steeds 

via het gemeentebestuur gebeuren.  

3. Besluit literatuurstudie 

Uit de literatuur kunnen we afleiden dat de huisarts betrekken in het OD&T proces een 

waardige optie is ter optimalisatie van het OD&T proces. Hoewel hun attitude t.o.v. OD&T 

overwegend positief is, stellen we vast dat hun kennis over het onderwerp ondermaats is. In 

België is er vanuit de politiek zeer veel interesse om de huisarts in het OD&T proces te 

betrekken. Gezien de complexiteit van de OD&T problematiek is het echter niet aan te raden 

om de huisarts enige rol toe te kennen vooraleer gegevens bekend zijn over zijn kennis, 

attitude en motivatie.  

 

Verder stellen we vast dat in Vlaanderen de leerstof betreffende OD&T bijna uitsluitend 

aangeraakt wordt in het kader van andere lesonderwerpen, en nauwelijks als entiteit op 

zichzelf wordt onderwezen. Nochtans blijkt uit de literatuur dat de kennis over het concept 

hersendood van de geneeskunde studenten in het algemeen ondermaats is, en verbeterde 

opleiding dus zeker van nut zou zijn.  
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Vraagstelling 

We stellen vast dat gegevens over de houding en kennis van de huisarts en student in België 

betreffende orgaandonatie en –transplantatie onbestaande zijn. Daarenboven blijkt dat deze 

gezien de politieke aandacht voor dit onderwerp toch van groot nut zouden kunnen zijn.  

Omwille van deze twee redenen heeft deze studie als doel de kennis en houding van de 

Vlaamse huisartsen te bepalen betreffende OD&T. We onderzoeken ook de bereidheid van de 

Vlaamse huisarts om een rol binnen het OD&T proces te vervullen.  

Het toevoegen van de studenten aan de studie biedt een meerwaarde. Hierdoor willen we 

enerzijds de resultaten vergelijken tussen de huidige huisartsen en de toekomstige artsen qua 

houding, kennis en motivatie om een bepaalde rol uit te voeren. Anderzijds is een bijkomend 

doel van de studie te bepalen wat de huidige hiaten zijn in de kennis van de studenten 

geneeskunde betreffende orgaandonatie- en transplantatie. 
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Materialen en methoden 

1. Steekproef en onderwerp bepaling 

Gezien het huidige donortekort en de hiermee gepaard gaande stijgende wachtlijst is het 

belangrijk om alle mogelijke invalshoeken ter optimalisatie van de OD&T procedure te 

bestuderen, en dus ook de mogelijke rol van de huisarts hierin. De reden waarom in dit 

onderzoek ook de Vlaamse laatstejaarsstudenten geneeskunde werden bevraagd is enerzijds 

omdat dit een interessante vergelijking kan bieden tussen de huidige huisartsen en de 

toekomstige huisartsen qua houding, kennis en motivatie om een bepaalde rol uit te voeren. 

Anderzijds is het belangrijk om een idee te krijgen van de huidige hiaten in de kennis van de 

studenten geneeskunde betreffende orgaandonatie- en transplantatie om in de toekomst 

gerichte educatie-interventies  mogelijk te maken. 

Literatuuronderzoek wijst erop dat indien het doel van ons onderzoek is te bepalen of de 

huisarts een rol wenst te spelen in het orgaandonatie en –transplantatie proces, ook zijn kennis 

en houding moeten onderzocht worden aangezien deze beiden een invloed hebben op hoe 

goed hij deze rol zal kunnen uitvoeren. 

 

2. Ontwikkeling van de vragenlijst  

Als eerste stap werd de bestaande literatuur over het onderwerp doorgenomen, hierbij werd in 

het bijzonder gelet op de gebruikte vragenlijsten. Vragen relevant voor ons onderzoek werden 

genoteerd, maar er werd besloten een geheel nieuwe vragenlijst te ontwikkelen (bijlage 1). 

Hiervoor werden verschillende vergaderingen georganiseerd met specialisten ter zake 

namelijk: Prof. Dr. X. Rogiers, diensthoofd van het transplantatiecentrum; Prof. Dr. J. De 

Maeseneer, hoofd van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg; I. 

Haentjens, transplantcoördinator UZ Gent en W. Peersman, statisticus UGent. Het resultaat 

werd een vragenlijst bestaande uit 6 onderdelen: sociodemografische gegevens, 

praktijkervaring, opleiding, kennis, houding en potentiële rol. Deze werd omgezet met de hulp 

van W. Peersman via het programma “Examine” naar een elektronische vragenlijst die enkel 

geraadpleegd kon worden door mensen die de link in hun bezit hadden. De vragenlijst van 

huisartsen was identiek aan deze van de studenten, enkel werd bij deze laatste groep het 

onderdeel praktijkervaring weggelaten wegens niet relevant. De vragenlijst werd uitgetest 

door een aantal studenten in een kleine pilot studie.  
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3. Verspreiding van de vragenlijst  

Een eerste mail waarin de Vlaamse huisarts werd uitgenodigd om de elektronische vragenlijst 

in te vullen werd door VZW Domus Medica verstuurd naar 4699 huisartsen op 30/11/2011. In 

dezelfde periode werden ook de Vlaamse laatstejaarsstudenten geneeskunde uitgenodigd via 

mailinglijsten, fora van studentenverenigingen, elektronische leerplatformen e.d. Een 

boodschap ter herinnering werd op 19/02/2012 verstuurd naar zowel de huisartsen als de 

studenten. De elektronische vragenlijst was online actief van 29/11/2011 tot 31/08/2012. 

4. Response Rate  

De link naar de vragenlijst werd verstuurd naar 4699 huisartsen waarvan er 812 huisartsen de 

link openden en begonnen aan de vragenlijst, 327 van hen vulden de volledige vragenlijst in. 

(Respons Rate= 6.96%) We veronderstellen dat de link via de mailinglijsten, fora en 

leerplatformen bij alle Vlaamse laatstejaarsstudenten is terecht gekomen, dit zijn er 748 

(UGent= 222, KUL=364, UA= 108 en VUB=54). 346 van hen openden de link en begonnen 

aan de vragenlijst, 123 van hen vulden de volledige vragenlijst in (Response Rate= 16.44%). 

De bias die mogelijks optrad vanwege de lage response rate wordt verder besproken in de 

sectie “Discussie”.  

5. Statistische Analyse  

Enkel de volledig ingevulde vragenlijsten werden vanuit Examine geïmporteerd in SPSS 20 

voor verdere statistische analyse. Op basis van de 19 kennisvragen werd een kennisscore 

berekend. Na Chronbachs Alfa analyse werden 6 houdingsvragen geselecteerd om de 

houdingsscore te bepalen. Om de kennis- en houdingsscore te vergelijken tussen verschillende 

categorieën (bv. geslacht, universiteit, geloof, …) werd gebruik gemaakt van een One-Way 

ANOVA test. Om de correlatie te testen tussen de leeftijd en de kennis- en houdingsscore 

werd een Spearman test gebruikt. De chi-kwadraat toets werd gebruikt om een categorische 

variabele (bv. bereidheid om een rol te vervullen) tussen twee steekproeven (bv. huisartsen en 

studenten) te vergelijken. 
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6. Extracurriculaire activiteiten 

De resultaten van deze studie werden al enkele keren gepresenteerd. Op een studium generale 

werd het doel van de studie en enkele resultaten met betrekking tot de studenten op een 

interactieve wijze voorgesteld aan de studenten geneeskunde van de UGent. Er werd tevens 

een abstract geschreven, deze is terug te vinden in de bijlage 2. Dit werd aanvaard voor een 

postervoorstelling tijdens het “American Transplant Congres - 2013” (bijlage 3) en werd als 

één van de tien beste abstracten geselecteerd voor de “Annual Meeting – 2013” van de 

“Belgian Transplantation Society” waar het werd toegelicht via een orale presentatie. Tevens 

werd een poster ontwikkeld en voorgesteld op “het StudentenOnderzoeksSymposium” van de 

“Studentenraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen” (bijlage 4). 
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 Resultaten 

1. Beschrijvende statistiek 

1.1. Sociodemografische beschrijving 

De sociodemografische beschrijving van de studiepopulatie wordt weergegeven in tabel 1. In 

totaal werden 450 volledige elektronische vragenlijsten ingevuld door 327 huisartsen en 123 

laatstejaarsstudenten geneeskunde. De gemiddelde leeftijd van de studenten is 24 jaar, van de 

huisartsen 44 jaar. De studiepopulatie bestaat uit ongeveer evenveel vrouwen als mannen (56% 

vs. 44%). 29% van de respondenten zijn ongelovig, 28% is katholiek en 25% christelijk maar 

niet katholiek. De studenten vertegenwoordigen 27% van de studiepopulatie en waren nog 

niet afgestudeerd op het moment van de studie. De twee meest vertegenwoordigde 

universiteiten zijn de UGent en de KU Leuven (32% & 50%). 

Tabel 1: Sociodemografische beschrijving 

Variabele Alle respondenten (n=450) 

n (%) 

Huisartsen (n=327) 

n (%) 

Studenten (n=123) 

n (%) 

Leeftijd (gemiddelde ± 

SD) 

39 ± 14.0 44 ± 12.7 24 ± 0.9 

Geslacht 

   Man 

   Vrouw 

 

200 (44%) 

250 (56%) 

 

166 (51%) 

161 (49%) 

 

34 (28%) 

89 (72%) 

Geloof 

   Ongelovig 

   Christelijk* 

   Katholiek 

   Vrijz/athie/agn** 

   missing 

 

129 (29%) 

111 (25%) 

125 (28%) 

67 (15%) 

18 (4%) 

 

85 (26%) 

73 (22%) 

106 (32%) 

52 (16%) 

11 (3%) 

 

44 (36%) 

38 (31%) 

19 (15%) 

15 (12%) 

7 (6%) 

Universiteit 

   UGent 

   KUL 

   UA 

   VUB 

   missing 

 

143 (32%) 

224 (50%) 

54 (12%) 

25 (6%) 

4 (1%) 

 

100 (31%) 

165 (51%) 

39 (12%) 

19 (6%) 

4 (1%) 

 

43 (35%) 

59 (48%) 

15 (12%) 

6 (5%) 

0 (0.0%) 

 

 

 

 

  

* Christelijk gelovig maar niet katholiek 

**Overtuigd vrijzinnig/ Overtuigd atheïst/Agnost 



 
 

22 

 

1.2. Orgaandonatie en –transplantatie in de huidige huisartsenpraktijk 
 

 

 
 
 

Figuur 4: OD&T in de huidige huisartsenpraktijk 

* tijdsperiode: de afgelopen vijf jaar 

 

56% van de huisartsen heeft één of meer patiënten die de afgelopen vijf jaar een 

orgaantransplantatie ondergingen. 71% van de huisartsen heeft geen patiënten die de 

afgelopen vijf jaar tijdens hun leven één of meerdere organen doneerden. Indien we aan de 

huisartsen vragen hoeveel van de (in de afgelopen vijf jaar overleden) patiënten uit de praktijk 

na hun dood hun organen doneerden, dan kan 37% van de huisartsen hier geen antwoord op 

geven, 46% antwoordt dat er geen overleden donoren tot hun praktijkpopulatie behoren en 18% 

geeft aan dat één of meer patiënten hun organen doneerden na hun dood tijdens de laatste vijf 

jaar.  

43% (n=141) van de huisartsen krijgt nooit vragen van patiënten over orgaandonatie, 54% 

(n=175) minder dan één keer per maand, 2% (n=8) één keer per maand en 1% (n=3) meerdere 

keren per maand. 

1.3. Opleiding 
 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Opleiding 
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70% van de respondenten vindt dat orgaandonatie en –transplantatie niet voldoende aan bod 

komt tijdens de opleiding geneeskunde. 63% van de studiepopulatie zou een specifieke 

opleiding voor huisartsen over orgaandonatie nuttig vinden. 61% vindt zichzelf niet 

voldoende geïnformeerd om vragen van (toekomstige) patiënten betreffende orgaandonatie te 

beantwoorden.  

Tabel 2: Opleiding 

Variabele Alle respondenten (n=450) 

n (%) 

Huisartsen (n=327) 

n (%) 

Studenten (n=123) 

n (%) 

Voldoende aan bod 

   Ja 

 

135 (30%) 

 

86 (26%) 

 

49 (40%) 

Specifieke opleiding 

   Ja   

 

285 (63%) 

 

205 (63%) 

 

80 (65%) 

Voldoende geïnformeerd 

   Ja   

 

175 (39%) 

 

127 (39%) 

 

48 (38%) 

 

1.4. Kennis 
                                                                                                                                                                                               

Tabel 3: Kennis                     

 Aantal juist ingevulde  

vragen (v.d. 19 kennisvragen) 

% (SD) 

Alle respondenten 10.28 54% (2.59) 

Huisartsen 10.30 54% (2.60) 

Studenten 10.21 54% (2.55) 

 

In deze studie bepalen we de kennis van de respondenten aan de hand van 19 vragen. 

Gemiddeld werden slechts 10 van de 19 vragen correct ingevuld, dit was niet verschillend 

tussen de huisartsen en de studenten. Onderstaand bespreken we achtereenvolgens hun kennis 

over het prelevatieproces van organen en weefsels, over het concept hersendood en over het 

aanmeldingspunt voor de wilsbeschikking. 
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a. Kennis - Prelevatie van organen en weefsels

 

De prelevatie van organen en weefsels voor transplantatie gebeurt… 
1. Ook bij afwezigheid van expliciete wilsbeschikking bij elke potentiële donor met Belgische nationaliteit. 
2. Enkel door een chirurg 
3. Ook bij het stopzetten van de behandeling welke een hartstilstand tot gevolg heeft. 
4. Enkel in een universitair ziekenhuis. (transplantatieziekenhuis)° 
5. Niet de eerste 24u na vaststelling van de hersendood.° 
6. Ook na euthanasie wanneer de patiënt expliciete toestemming voor donatie heeft gegeven.  
7. Ook bij kleine hersendode kinderen. 
8. Enkel bij patiënten jonger dan 70 jaar.° 
9. Ook bij patiënten met borstcarcinoom° 
10. Ook bij gewelddadige doodsoorzaak. 
11. Ook bij patiënten die sterven aan hersentumoren.  
12. Ook bij patiënten die hepatitis b of c doorgemaakt hebben.  
°Deze stellingen zijn foutief 

Figuur 6: Kennis- Prelevatie van organen en weefsels (% correcte antwoorden) 
 
 

12 verschillende stellingen over de prelevatie van organen en weefsels werden aan de 

respondenten voorgelegd. (figuur 6) Na elke stelling werd hen gevraagd of de stelling juist of 

fout was, tevens werd hen de mogelijkheid gelaten om ik weet het niet aan te duiden. Op de 

figuur is per vraag weergegeven hoeveel % van de respondenten het correcte antwoord 

aanduidde. Gemiddeld werden per respondent 6 vragen juist ingevuld, 3 foutief en 3 met ik 

weet het niet beantwoord. Dit verschilt bijna niet tussen huisartsen en studenten 

(respectievelijk 6, 3 en 3 vs. 6, 4 en 2). 

80% van de respondenten weet dat de prelevatie van organen en weefsels voor transplantatie 

ook gebeurt bij afwezigheid van expliciete wilsbeschikking bij elke potentiële donor met de 

Belgische nationaliteit. 80% weet niet dat ook patiënten die hepatitis B of C hebben 

doorgemaakt donor kunnen zijn. Ook donatie na gewelddadige doodsoorzaak wordt door 39% 

van de respondenten ten onrechte ingeschat als een foutieve stelling. Eén derde van de 

studiepopulatie duidt bij de stelling “prelevatie van organen en weefsels voor transplantatie 

kan ook bij kleine hersendode kinderen” ik weet het niet aan. 
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b. Kennis - Hersendood

 

Hersendood 
1. Hersendood staat gelijk aan het overlijden van de patiënt. 
2. MCQ: Bij een hersendode patiënt… (duid het FOUTE antwoord aan)  
                    Is de hersenschade omkeerbaar.° 
                    Is er geen spontane ademhaling. 
                    Veroorzaakt het staken van de behandeling het overlijden van de patiënt. 
3. MCQ: Vaststellen van de diagnose hersendood gebeurt… (duid het FOUTE antwoord aan) 
                    Door 1 arts die niet behoort tot het transplantatieteam.° 
                    Volgend op een klinisch onderzoek eventueel ondersteund met een angiogram of EEG. 
                    Tenminste 6u na het begin van de coma. 
                    Aan de hand van de geldende hersendoodcriteria. 
°Deze stellingen zijn foutief 

Figuur 7: Kennis - Hersendood (% correcte antwoorden) 
 

78% van de respondenten beseft dat hersendood gelijk staat aan het overlijden van de patiënt. 

72% van de huisartsen veronderstelt verkeerdelijk dat de diagnose van hersendood door 

slechts 1 arts gebeurt. Dit is aanzienlijk meer dan de 53% studenten die deze vraag fout 

beantwoordt. 61% van de respondenten weet wel dat de hersenschade bij een hersendode 

patiënt irreversibel is. Bij deze vraag zijn de percentages zijn gelijkaardig voor huisartsen en 

studenten (respectievelijk 61% vs. 63%). 
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50% 
31% 

20% 

c. Kennis - Aanmeldingspunt wilsbeschikking 

De wilsbeschikking betreffende orgaandonatie kan aangemeld worden… 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Een vraag toetste naar de kennis over de mogelijke aanmeldingspunten voor de 

wilsbeschikking betreffende orgaandonatie.  

Opvallend is dat 64 % van de respondenten verkeerdelijk denkt dat deze wilsbeschikking kan 

aangemeld worden bij de huisarts. Wel is 95% van de respondenten op de hoogte van de 

gemeente als aanmeldingspunt. Bij de studenten stellen we vast dat er telkens bijna evenveel 

studenten fout als juist hebben geantwoord, behalve bij de gemeente als aanmeldingspunt. 
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1.5. Houding 
Tabel 4: Houding 

Ik ben er persoonlijk van 

overtuigd dat 

orgaantransplantatie 

zinvol is. 

Alle respondenten (n=450) 

n (%) 

Huisartsen (n=327) 

n (%) 

Studenten (n=123) 

n (%) 

Helemaal eens 412 (92%) 301 (92%) 111 (90%) 

Eerder eens 33 (7%) 22 (7%) 

 

11 (9%) 

Noch eens, noch oneens 2 (0%) 2 (1%) 

 

0 (0%) 

 

Eerder oneens 2 (0%) 

 

2 (1%) 

 

0 (0%) 

 

Helemaal oneens 1 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

 

92% van alle respondenten is er persoonlijk van overtuigd dat orgaantransplantatie zinvol is. 

Dit blijkt nauwelijks te verschillen tussen de huisartsen- en studentenpopulatie. 

a. Houding - Aanmeldingspunt 

Aan de respondenten werd gevraagd waar naar hun mening de wilsbeschikking betreffende 

orgaandonatie het beste zou worden aangemeld. Ze kregen de opdracht om de vier 

mogelijkheden (bij de huisarts, bij de gemeente, bij opname in het ziekenhuis en aan de naaste 

familie) te rangschikken in volgorde van voorkeur. 49 respondenten vulden de vraag niet 

correct in, deze worden buiten beschouwing gelaten.  

 

Figuur 9: Houding - Aanmeldingspunt 
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Opmerkelijk is dat zowel op de eerste als de tweede plaats de huisarts als meest geschikte 

aanmeldingspunt wordt aangegeven. Indien we de gegevens van de huisartsen en studenten 

afzonderlijk bekijken zien we dat 34% van de huisartsen op nummer 1 de gemeente plaatst, 

terwijl 28% daar de huisarts als aanmeldingspunt plaatst. Bij de studenten is dit 

respectievelijk 29% en 52%. Voor beide groepen zien we dat het ziekenhuis het meest op de 

derde plaats wordt gerangschikt en de naaste familie op de vierde plaats. 

b. Houding – Orgaandonatie 

 
In welke mate bent u het ermee eens of oneens dat volgende praktijken uitgevoerd worden? 

1. Donatie van niet-levensreddende organen of weefsels. (Bv. Cornea of bot) 

2. Levende orgaandonatie. (Orgaandonatie van orgaan/deel orgaan aan familielid) 

3. Klassieke heart-beating orgaandonatie 

4. Gestorven kinderen als donor. 

5. Donatie na euthanasie wanneer de patiënt expliciete toestemming voor donatie heeft gegeven. 

6. Non heart-beating donatie. (Donatie waarbij de dood wordt vastgesteld op basis van een cardiaal arrest, en 

waarbij dus geen circulatie meer aanwezig is.) 

Figuur 10: Houding - Orgaandonatie 

 

Zo’n 96% van de respondenten is het ermee eens dat niet-levensreddende organen of weefsels 

worden gedoneerd. Dit is hiermee de meest aanvaarde praktijk. De minst aanvaarde praktijk is 

non heart-beating donatie. Het is ook bij deze stelling dat 16% van de respondenten “Noch 

eens, noch oneens” hebben aangeduid. Klassieke heart-beating donatie wordt door 90% van 

de respondenten aanvaard, levende orgaandonatie door 93%.  
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c. Houding – Registratie 

 
Figuur 11: Houding - Registratie 

 

17% van alle ondervraagden zijn geregistreerd als donor. Er is geen verschil tussen huisartsen 

en studenten qua registratiegedrag. 

d. Houding – Persoonlijk 

5% van de respondenten zou niet toestemmen met orgaandonatie indien één van hun eigen 

kinderen sterft. Er is hierbij nauwelijks verschil tussen huisartsen en studenten (respectievelijk 

6% en 2%). 
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1.6. Potentiële rol 

Voor de onderstaande resultaten werden enkel de antwoorden van de huisartsen in rekening 

gebracht. De antwoorden van de studenten zijn immers minder relevant voor dit hoofdstuk.  

70% van de huisartsen is het er eerder mee eens of helemaal mee eens dat de huisarts een rol 

moet spelen in orgaandonatie. 24% beantwoordde deze vraag met noch eens, noch oneens. 

a. Potentiële rol - Houding 

 
 

Ik ben het er eerder mee eens of helemaal mee eens dat de huisarts een rol moet spelen… 
1. In het informeren van het transplantatiecentrum over de medische voorgeschiedenis van de potentiële donor. 

2. Door het aanbieden van een brochure in de wachtzaal over orgaandonatie. 

3. In het informeren van het transplantatiecentrum over het risicogedrag van de potentiële donor. 

4. In het preventief informeren van zijn patiënten over orgaandonatie. 

5. Bij de registratie van de persoonlijke wil van de patiënt. 

6. Door het begeleiden van de familie na het overlijden van een potentiële donor. 

7. Door het voeren van een gesprek over orgaandonatie ter gelegenheid van een preventief consult. 

8. In het informeren van de familie van een gestorven patiënt over orgaandonatie. 

9. Door het begeleiden van de familie van de donor tijdens het orgaandonatieproces. 

10. Bij de directe begeleiding van de familie van de donor. 

11. Door het informeren van de familie van de donor na de orgaantransplantatie. 

12.Door het voeren van een gesprek over orgaandonatie tijdens een gewone consultatie. 

13. In het informeren van de nabestaande familie over de gepreleveerde organen.  

14. In het informeren over het al dan niet succes van de transplantatie. 

Figuur 12: Potentiële rol - Houding 

 

91.10% van de huisartsen en alle studenten zijn bereid om als (toekomstige) huisarts een rol te 

vervullen in het orgaandonatieproces. Meer dan 85% van de huisartsen ziet voor zichzelf een 

rol als informant naar het transplantatiecentrum toe over de medische voorgeschiedenis en het 

risicogedrag van de potentiële donor. Ook indirecte wijzen om OD&T te promoten scoren 

goed, namelijk het aanbieden van een brochure in de wachtzaal (87%) en het registreren van 

de persoonlijke wil van de patiënt (79%). Verder zien 87% van de huisartsen het ook als hun 

taak om patiënten preventief te informeren over OD. Dit zouden ze liever doen ter 

gelegenheid van een preventief consult (69%) dan tijdens een gewone consultatie (55%)  
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63-72% van de huisartsen zijn bereid om de verschillende aspecten op zich te nemen die te 

maken hebben met de algemene begeleiding van de familie van de (potentiële) donor. 

Voorbeelden hiervan zijn het informeren van de familie van een gestorven patiënt over 

orgaandonatie (67%) en het begeleiden van de familie tijdens het OD proces (65%). Het 

voeren van meer delicate, maar ook technisch moeilijkere gesprekken met de familie behoort 

volgens de huisarts minder tot zijn takenpakket. 58% is het ermee eens dat de huisarts de 

familie moet informeren na de OT. Een minderheid vindt het zijn taak om de familie te 

informeren over de gepreleveerde organen (47%) of over het al dan niet succes van de 

transplantatie (30%).  

b. Potentiële rol - Randvoorwaarden 

 
       In welke mate vindt u volgende randvoorwaarden belangrijk om een rol te vervullen als huisarts in het    

       orgaandonatieproces? 

A. Financiële compensatie 

B. Verbeterde opleiding tijdens de specialisatie tot huisarts 

C. Feedbackmomenten met collega’s 

D. Feedbackmomenten met transplantatiecentrum 

E. Accreditering van opleiding in het vak “ethiek en  economie” 

Figuur 13: Potentiële rol - Randvoorwaarden 

 

 

Een financiële compensatie wordt slechts door 43.3% als een belangrijke randvoorwaarde 

gezien. Zowel een verbeterde opleiding tijdens de specialisatie tot huisarts als 

feedbackmomenten met het transplantatiecentrum worden als de meest belangrijke 

randvoorwaarden aangeduid om een rol te kunnen vervullen als huisarts in het 

orgaandonatieproces. 
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2. Statistische analyse 

2.1. Kennis 

De kennisscore gaat van 0 tot 19 en is gebaseerd op alle 19 kennisvragen gesteld in deze 

studie. (Figuur 6-8) 

Tabel 5: Statistische analyse - Kennis 

Variabele Huisartsen (n=327) 

n (%) 

Kennisscore 

score op 19±SD (%) 

P-waarde 

(one way ANOVA) 
Leeftijd 

(gemiddelde ± SD) 

44 ± 12.7 10.30±2.6 (54.21%) P=0.351 

(Spearman) 

Geslacht 

   Man 

   Vrouw 

 

166 (51%) 

161 (49%) 

 

10.59±2.6 

10.00±2.6 (52.63%) 

 

P=0.040 

Geloof 

   Ongelovig 

   Christelijk* 

   Katholiek 

   Vrijz/athie/agn** 

   missing 

 

85 (26%) 

73 (22%) 

106 (32%) 

52 (16%) 

11 (3%) 

 

10.26±2.8 (54.00%) 

10.03±2.4 (52.79%) 

10.52±2.5 (55.37%) 

10.54±2.5 (55.47%) 

 

 

P=0.576 

Universiteit 

   UGent 

   KUL 

   UA 

   VUB 

   missing 

 

100 (31%) 

165 (51%) 

39 (12%) 

19 (6%) 

4 (1%) 

 

10.28±2.6 (54.11%) 

10.22±2.5 (53.79%) 

10.77±3.0 (56.68%) 

10.11±2.6 (53.21%) 

 

P=0.680 

Variabele Studenten (n=123) 

n (%) 

Houdingsscore 

score op 19±SD (%) 

P-waarde 

(one way ANOVA) 
Leeftijd 

(gemiddelde ± SD) 

24 ± 0.9 10.21±2.6 (53.74%) P=0.653 

(Spearman) 

Geslacht 

   Man 

   Vrouw 

 

34 (28%) 

89 (72%) 

 

10.15±2.9 (53.42%) 

10.24±2.4 (53.89%) 

 

P=0.864 

 

Geloof 

   Ongelovig 

   Christelijk* 

   Katholiek 

   Vrijz/athie/agn** 

   missing 

 

44 (36%) 

38 (31%) 

19 (15%) 

15 (12%) 

7 (6%) 

 

10.30±2.1 (54.21%) 

10.50±3.1(55.26%) 

10.00±1.9 (52.63%) 

10.80±2.2 (56.84%) 

 

 

P=0.794 

Universiteit 

   UGent 

   KUL 

   UA 

   VUB 

   missing 

 

43 (35%) 

59 (48%) 

15 (12%) 

6 (5%) 

0 (0.0%) 

 

10.30±2.7 (54.21%) 

10.25±2.4 (53.95%) 

10.40±2.3 (54.74%) 

8.67±3.8 (45.63%) 

 

 

P=0.509 

 

 

De kennisscore verschilt zowel bij de studenten als bij de huisartsen niet significant 

naargelang de leeftijd (P=0.653; P=0.351), het geloof (P=0.794; P=0.576) of de universiteit 

(P=0.680; P=0.509). Enkel bij de huisartsen blijken mannen een significant (P=0.040) hogere 

kennisscore te behalen dan vrouwen.  

  

* Christelijk gelovig maar niet katholiek 

**Overtuigd vrijzinnig/ Overtuigd atheïst/Agnost 

* Christelijk gelovig maar niet katholiek 

**Overtuigd vrijzinnig/ Overtuigd atheïst/Agnost 
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2.2. Houding 

De verschillende houdingsvragen werden geanalyseerd voor interne consistentie door de 

Cronbach’s Alfa analyse te gebruiken. Enkel de 6 items uit figuur 10 werden vervolgens 

geselecteerd om een houdingsscore te berekenen. Zij hebben samen een Crohnbach’s alpha 

coëfficiënt van 0.725. De houdingsscore gaat van 0 tot 24.  

Tabel 6: Statistische analyse - Houding 

Variabele Huisartsen (n=327) 

n (%) 

Houdingsscore 

score op 24±SD (%) 

P-waarde 

(one way ANOVA) 
Leeftijd 

(gemiddelde ± SD) 

44 ± 12.7 20.47±3.3 (85.29%) P=0.057 

(Spearman) 

Geslacht 

   Man 

   Vrouw 

 

166 (51%) 

161 (49%) 

 

20.49±3.6 (85.38%) 

20.45± (85.21%) 

 

P=0.911 

Geloof 

   Ongelovig 

   Christelijk* 

   Katholiek 

   Vrijz/athie/agn** 

   missing 

 

85 (26%) 

73 (22%) 

106 (32%) 

52 (16%) 

11 (3%) 

 

20.95±3.0 (87.29%) 

20.38±3.8 (84.92%) 

19.85±3.5 (82.71%) 

21.15±2.6 (88.13%) 

 

P=0.051 

Universiteit 

   UGent 

   KUL 

   UA 

   VUB 

   missing 

 

100 (31%) 

165 (51%) 

39 (12%) 

19 (6%) 

4 (1%) 

 

20.22±3.2 (84.25%) 

20.61±3.3 (85.88%) 

21.28±2.5 (88.67%) 

20.05±3.0 (83.54%) 

 

P=0.300 

Variabele Studenten (n=123) 

n (%) 

Houdingsscore 

score op 24±SD (%) 

P-waarde 

(one way ANOVA) 
Leeftijd 

(gemiddelde ± SD) 

24 ± 0.9 21.21±2.7 (88.38%) P=0.638 

(Spearman) 

Geslacht 

   Man 

   Vrouw 

 

34 (28%) 

89 (72%) 

 

21.65±2.3 (90.21%) 

21.04±2.9 (87.67%) 

 

P=0.274 

Geloof 

   Ongelovig 

   Christelijk* 

   Katholiek 

   Vrijz/athie/agn** 

   missing 

 

44 (36%) 

38 (31%) 

19 (15%) 

15 (12%) 

7 (6%) 

 

21.32±2.9 (88.96%) 

20.87±2.7 (86.96%) 

22.11±2.1 (92.13%) 

21.53±2.5 (89.71%) 

 

 

P=0.421 

Universiteit 

   UGent 

   KUL 

   UA 

   VUB 

   missing 

 

43 (35%) 

59 (48%) 

15 (12%) 

6 (5%) 

0 (0.0%) 

 

20.07±3.1 (83.63%) 

21.78±2.5 (90.75%) 

22.00±1.8 (91.67%) 

21.83±2.1 (90.96%) 

 

 

P=0.007 

 

 

 

  

* Christelijk gelovig maar niet katholiek 

**Overtuigd vrijzinnig/ Overtuigd atheïst/Agnost 
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Uit de statistische analyse blijkt dat de houdingsscore van de huisartsen niet significant 

verschilt naargelang de leeftijd (P=0.057), het geslacht (P=0.911), het geloof (P=0.051) of de 

universiteit van de respondent (P=0.300). Studenten uit verschillende universiteiten blijken 

significant (P=0.007) te verschillen qua houdingscore. De leeftijd (P=0.274), het geslacht 

(P=0.421) en het geloof (P=0.421) blijkt ook bij hen geen verschil in houding teweeg te 

brengen.  

2.3. Verband houding & kennis 

Tabel 7: Statistische analyse - Correlatie houding kennis 

Is er een verband tussen 

houding en kennis? 

Pearson Correlatiecoëfficiënt P-waarde 

 0.221 P <0.001 

 

Er blijkt een significante (P<0.001), positieve correlatie te zijn tussen de houdingsscore en de 

kennisscore. 

 

2.4. Orgaandonatie en –transplantatie in de huidige huisartsenpraktijk 
 

Tabel 8: Statistische analyse – OD&T in de huidige huisartsenpraktijk 

Beïnvloedt de casuïstiek de 

kennis of de houding.  

 

Kennisscore 

score op 19±SD (%) 

P-waarde 

(one way 

ANOVA) 

Houdingsscore 

score op 24±SD (%) 

P-waarde 

(one way 

ANOVA) 

Ooit/Nooit vragen over OD?  

    Nooit (n=141) 

    Ooit (n=186) 
         (<1/mnd=175; 1/mnd=8   

            & >1/mnd=3) 

 

9.99±2.6 (52.58%) 

10.53±2.6 (55.42%) 

 

P=0.063 

 

20.35±3.6 (84.79%) 

20.56±3.1 (85.67%) 

 

P=0.566 

Een of meer/geen 

getransplanteerden in 

praktijkpopulatie. 

   Geen getransplanteerden (n=127)  

   1 of meer patiënten (n=184) 

   Weet ik niet (n=139) 

 

 

 

10.28±2.6 (54.11%) 

10.32±2.6 (54.32%) 

10.22±2.6 (53.79%) 

 

 

 

P=0.937 

 

 

 

20.43±3.6 (85.13%) 

20.44±3.2 (85.17%) 

21.19±2.7 (88.29%) 

 

 

 

P=0.064 

Een of meer/geen levende 

donoren in praktijkpopulatie. 

    Geen levende donoren (n=232) 

    1 of meer patiënten (n=46) 

    Weet ik niet (n=172) 

 

 

10.33±2.6 (54.37%) 

10.52±2.4 (55.37%) 

10.14±2.6 (53.37%) 

 

 

P=0.612 

 

 

20.54±3.3 (85.58%) 

20.02±3.7 (83.42%) 

21.02±2.8 (87.58%) 

 

 

P=0.112 

Een of meer/ geen overleden 

donoren in praktijkpopulatie. 

   Geen overleden donoren (n=149) 

   1 of meer patiënten (n=58) 

   Weet ik niet (n=243) 

 

 

10.23±2.8 (53.84%) 

10.74±2.2 (56.53%) 

10.19±2.6 (53.63%) 

 

 

P=0.336 

 

 

20.62±3.4 (85.92%) 

20.64±3.1 (86.00%) 

20.71±3.1 (86.29%) 

 

 

P=0.965 

 

Het al dan niet hebben van praktijkervaring blijkt geen verschil in kennis of houding teweeg 

te brengen.  
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2.5. Opleiding 
Tabel 9: Statistische analyse – Specifieke opleiding 

Alle respondenten 

(n=450) 

Zou u een specifieke opleiding voor HA over 

OD nuttig vinden? 

 

 Ja (n=285) Nee (n=165) P-waarde (one way 

ANOVA) 

Houdingsscore 20.59±3.3 (85.79%) 20.82±2.9 (86.75%) 0.454 

Kennisscore 10.04±2.5 (52.84%) 10.68±2.7 (56.21%) 0.010 

Leeftijd 39±13.8 39 ± 14.5 0.866 

Geslacht 

     Man (n=200) 

     Vrouw (n=250) 

 

123 (43%) 

162 (57%) 

 

77 (47%) 

88 (53%) 

 

0.470  

(chi-kwadraat toets) 

Universiteit 

    UGent (n=143) 

    KUL (n=224) 

    UA (n=54) 

    VUB (n=25) 

 

88 (31%) 

145 (51%) 

31 (11%) 

18 (6%) 

 

55 (33%) 

79 (48%) 

23 (14%) 

7 (4%) 

 

0.571 

 (chi-kwadraat toets) 

 

De respondenten die een specifieke opleiding voor huisartsen over orgaandonatie nuttig 

vinden hebben een significant lagere kennis dan de respondenten die dergelijke opleiding niet 

nuttig vinden (P=0.010). De houding, de leeftijd, het geslacht en de universiteit blijken niet 

gecorreleerd te zijn met een verschil in antwoord op de vraag of dergelijke opleiding al dan 

niet nuttig is (respectievelijk: P=0.454, P=0.866, P=0.470, P=0.571). 

Tabel 10: Statistische analyse - Voldoende aan bod 

Alle respondenten 

(n=450) 

Komt/Kwam orgaandonatie voldoende aan 

bod tijdens uw opleiding geneeskunde?  

 

 

 Ja (n=135) Nee (n=315) P-waarde 

(one way ANOVA) 

Houdingsscore 21.2±2.6 (88.33%) 20.44±3.3 (85.17%) 0.020 

Kennisscore 10.81±2.6 (56.89%) 10.05±2.6 (52.89%) 0.004 

Leeftijd 34 ±12.0 41±14.2 <0.001 

Geslacht 

     Man (n=200) 

     Vrouw (n=250) 

 

54 (40%) 

81 (60%) 

 

146 (46%) 

169 (54%) 

 

0.214 

 (chi-kwadraat toets) 

Universiteit 

     UGent (n=143) 

     KUL (n=224) 

     UA (n=54) 

     VUB (n=25) 

 

44 (33%) 

59 (44%) 

24 (18%) 

8 (6%) 

 

99 (31%) 

165 (52%) 

30 (10%) 

17 (5%) 

 

0.077 

 (chi-kwadraat toets) 

 

Respondenten die vinden dat orgaandonatie niet voldoende aan bod kwam tijdens hun 

opleiding geneeskunde hebben een significant lagere houdingsscore (P=0.020), lagere 

kennisscore (P=0.004) en hogere leeftijd (P<0.001) dan de respondenten die vinden dat 

orgaandonatie wel voldoende aan bod kwam in de opleiding.  
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Tabel 11: Statistische analyse - Voldoende geïnformeerd 

 Vindt u zich voldoende geïnformeerd om 

vragen van uw (toekomstige) patiënten 

betreffende orgaandonatie te beantwoorden? 

 

 Ja (n=175)  Nee (n=275) P-waarde 

(one way ANOVA) 

Houdingsscore 21.33±2.7 (88.88%) 20.25±3.4 (84.38%) <0.001 

Kennisscore 11.10±2.40 (58.42%) 9.75±2.6 (51.32%) <0.001 

Leeftijd 39 ± 14.2 39 ± 14.0 0.717 

Geslacht 

     Man (n=200) 

     Vrouw (n=250) 

 

88 (50%) 

87 (50%) 

 

112 (41%) 

163 (59%) 

 

0.047 

(chi-kwadraat toets) 

Universiteit 

     UGent (n=143) 

     KUL (n=224) 

     UA (n=54) 

     VUB (n=25) 

 

50 (29%) 

90 (51%) 

23 (13%) 

11 (6%) 

 

93 (34%) 

134 (49%) 

31 (11%) 

14 (5%) 

 

0.645 

(chi-kwadraat toets) 

 

Respondenten die zich niet voldoende geïnformeerd voelen om vragen van (toekomstige) 

patiënten te beantwoorden hebben een significant lagere houdings- en kennisscore dan de 

respondenten die zich wel voldoende geïnformeerd voelen (P<0.001). De vrouwen die de 

vragenlijst invulden voelen zich minder goed geïnformeerd dan de mannen (P=0.047). 

2.6. Potentiële rol  
Tabel 12: Statistische analyse – Potentiële rol 

 

De gemiddelde leeftijd verschilt significant tussen de groep respondenten die bereid is om een 

rol te vervullen in het ODproces en de groep die dit niet wil (P<0.001).  

Alle respondenten  

n=450 

Zou u bereid zijn een rol te vervullen 

in het orgaandonatieproces? 

 

 Ja  (n=421) Nee (n=29) P-waarde  

(chi-kwadraat toets) 

Leeftijd 38 ± 13.9 49 ± 12.3 <0.001  
(one way ANOVA) 

Geslacht 

     Man (n=200) 

     Vrouw (n=250) 

 

184 (43.7%) 

237 (56.3%) 

 

16 (55.2%) 

13 (44.8%) 

 

0.229 

Universiteit 

     UGent (n=143) 

     KUL (n=224) 

     UA (n=54) 

     VUB (n=25) 

 

132 (32.4%) 

210 (50.4%) 

51 (12.2%) 

21 (5.0%) 

 

8 (27.6%) 

14 (48.3%) 

3 (10.3%) 

4 (13.8%) 

 

0.261 

Vindt u zich voldoende geïnformeerd 

om vragen van uw (toekomstige) 

patiënten betreffende orgaandonatie te 

beantwoorden? 

     Ja 

     Nee 

 

 

 

 

168 (39.9%) 

253 (60.1%) 

 

 

 

 

7 (24.1%) 

22 (75.9%) 

 

 

 

 

0.092 
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2.7. Huisartsen vs. Studenten 
Tabel 13: Statistische analyse – Huisartsen vs. studenten 

 Huisartsen  

N=327 

Studenten 

N=123 

P-waarde 

(chi-kwadraat toets) 

Kennisscore 10.30±2.6 (54.21%) 10.21±2.6 

(53.74%) 

0.747  

(one way ANOVA) 

Houdingsscore 20.47±3.3 (85.29%) 21.21±2.7 

(88.38%) 
0.026  

(one way ANOVA) 

Zou u bereid zijn een rol te 

vervullen in het 

orgaandonatieproces? 

     Ja 

     Nee 

 

 

298 (91.1%) 

29 (8.9%) 

 

 

123 (100.0%) 

0 (0.0%) 

 

 

0.001 

Zou u een specifieke opleiding voor 

HA over OD nuttig vinden? 

     Ja 

     Nee 

 

 

205 (62.7%) 

122 (37.3%) 

 

 

80 (65.0%) 

43 (35.0%) 

 

 

0.645 

Komt/Kwam orgaandonatie 

voldoende aan bod tijdens uw 

opleiding geneeskunde?  
     Ja 

     Nee 

 

 

 

86 (26.3%) 

241 (73.7%) 

 

 

 

49 (39.8%) 

74 (60.2%) 

 

 

 

0.005 

Vindt u zich voldoende 

geïnformeerd om vragen van uw 

(toekomstige) patiënten betreffende 

orgaandonatie te beantwoorden? 
     Ja 

     Nee 

 

 

 

 

127 (38.8%) 

200 (61.2%) 

 

 

 

 

48 (39.0%) 

75 (61.0%) 

 

 

 

 

0.971 

 

Studenten hebben een significant positievere houding ten opzichte van OD&T dan huisartsen 

(P=0.026). Hoewel significant meer studenten aangeven dat orgaandonatie voldoende aan bod 

kwam tijdens hun opleiding, blijkt hun kennis niet significant te verschillen in vergelijking 

met die van de huisartsen (P=0.747). 
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Discussie 

Deze studie onderzoekt de kennis en de houding betreffende orgaandonatie en –transplantatie 

van de Vlaamse huisartsen en de Vlaamse laatstejaarsstudenten geneeskunde. Tevens wordt 

hun motivatie om een rol te vervullen in het orgaandonatie en –transplantatie proces bepaald. 

Als laatste onderzoeken we welke rol de huisarts voor zichzelf ziet in dit proces, en welke 

randvoorwaarden hij hierbij belangrijk vindt.  

1. Orgaandonatie in de huidige Vlaamse praktijk 

Meer dan de helft van de huisartsen (56%) heeft de afgelopen vijf jaar één of meerdere 

patiënten gehad die een transplantatie ondergingen. Levende en overleden donoren komen 

minder frequent voor in de praktijkpopulatie respectievelijk bij 14% en 18% van de huisartsen. 

Opvallend is dat 37% van de huisartsen niet kan antwoorden op de vraag of hij de afgelopen 

vijf jaar patiënten heeft gehad die na hun dood organen hebben gedoneerd. Ook 15% kan niet 

aangeven of er al dan niet levende donoren tot hun praktijkpopulatie behoorden. Indien men 

de huisarts zou willen betrekken in het begeleiden van patiënten die in aanraking komen met 

orgaandonatie en –transplantatie zal men de huisarts moeten helpen in het identificeren van 

deze patiënten binnen zijn praktijkpopulatie. Een samenwerking met het 

transplantatiecentrum dringt zich hier mogelijks op. 41,3% Vlaamse huisartsen heeft ooit 

vragen over orgaandonatie gekregen. Dit is eerder laag in vergelijking met de 64% Spaanse 

huisartsen die ooit informatie hebben verleend over orgaandonatie aan hun patiënten (19). 

Mogelijks valt dit te verklaren doordat Spanje beroep doet op massamedia om de algemene 

populatie te informeren over orgaandonatie (41). Het lijkt immers logisch dat een bevolking 

die meer geconfronteerd wordt met orgaandonatie, ook meer vragen hierover heeft. Dezelfde 

studie (19) stelt dat het vragen van informatie over orgaandonatie aan de huisarts in stijgende 

lijn is in vergelijking met voorgaande jaren. Gegevens uit België ontbreken om dergelijke 

vergelijkende studie uit te voeren.  

 

Deze studie bewijst dat orgaandonatie en –transplantatie wel degelijk aan bod komt in de 

praktijk van de Vlaamse huisarts. Maar het toont ook aan dat er nood is aan een verbeterde 

communicatie tussen de huisarts en het transplantatiegebeuren (het transplantatiecentra, de 

behandelende specialisten en het donorziekenhuis). 

  



 
 

39 

 

2. Kennis 

In Vlaanderen is een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de huisarts in de toekomst 

gemachtigd zal zijn om een donorkaart uit te reiken aan zijn patiënten, hierdoor maakt hij 

reeds deel uit van de orgaandonatie en –transplantatieprocedure. Van de huisarts wordt dan 

ook verwacht dat hij kennis ter zake heeft zodanig dat hij in staat is om kwaliteitsvolle 

informatie te geven  over orgaandonatie en –transplantatie aan zijn patiënten.  

 

We moeten echter vaststellen dat de huisarts enkel in staat is om de meest eenvoudige vragen 

over dit onderwerp te beantwoorden. Zo weet 79.5% van hen wel dat de prelevatie van 

organen kan plaatsvinden bij afwezigheid van expliciete wilsbeschikking en is ook 95.1% op 

de hoogte dat de wilsbeschikking betreffende orgaandonatie kan aangemeld worden bij de 

gemeente. Maar wanneer we hen meer gedetailleerde vragen stellen blijkt jammer genoeg dat 

het grootste deel van de huisartsen niet in staat is om deze correct te beantwoorden. Slechts 

29.1% van de huisartsen weet dat de prelevatie van organen ook bij patiënten die sterven aan 

hersentumoren gebeurt. Ook blijkt 55% van de huisartsen niet (foute antwoord of “ik weet het 

niet” aangeduid) te weten dat de prelevatie van organen kan gebeuren bij mensen ouder dan 

70 jaar.  

 

Aangezien dit de eerste studie is die de gedetailleerde kennis van de huisarts betreffende 

OD&T zo uitgebreid onderzoekt, kunnen we onze resultaten niet vergelijken met andere 

studies. Wel werd door twee Spaanse studies de kennis van de eerstelijns gezondheidswerkers 

over het concept hersendood onderzocht (20, 21). Deze rapporteerden dat respectievelijk 62% 

en 64% van hen het concept beheerst. We moeten vaststellen dat ook de Vlaamse huisartsen 

het concept onvoldoende beheersen. Slechts 61% van hen is in staat om “Bij een hersendode 

patiënt is de hersenschade omkeerbaar.” aan te duiden als foute stelling. Wanneer we de 

huisartsen een meerkeuzevraag stelden om de kennis over de diagnostische criteria van 

hersendood te toetsen bleek slechts 28% deze juist te beantwoorden.  

Verder stellen we vast dat 20.80% van de huisartsen hersendood niet onmiddellijk gelijk stelt 

met het overlijden van de patiënt. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van de studie 

uitgevoerd door Cohen et al. waarin ook 21.1% van de gezondheidswerkers hersendood niet 

aanvaardde als een geldige vaststelling van de dood (42).  
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De kennis van de huisartsen en studenten wordt in ons onderzoek niet significant beïnvloed 

door de leeftijd (P=0.351; P=0.653), het geloof (P=0.576; P=0.794) of de universiteit van 

opleiding (P=0.680; P=0.509). De kennisscore blijkt wel significant te verschillen tussen 

mannelijke en vrouwelijke huisartsen (P=0.040). De mannen hebben een gemiddelde van 

10.59 op 19 en de vrouwen van 10 op 19, absoluut gezien is dit verschil dus eerder miniem. 

 

Hoewel reeds bewezen werd dat grondige kennis over het onderwerp hersendood cruciaal is 

om adequate en positieve informatie over orgaandonatie en -transplantatie te geven naar 

patiënten toe (19), stellen we vast dat de Vlaamse huisarts hier niet voldoende over beschikt. 

Tevens leiden we uit onze studie af dat de huisarts geen gedetailleerde kennis heeft over 

OD&T. Verwachten dat de huisarts in staat is om een kwaliteitsvol informatief gesprek over 

OD&T te voeren met zijn patiënten is dan ook verkeerd. De vraag moet zelfs gesteld worden 

of het betrekken van de huidige generatie huisartsen, die geen extra opleiding genoten, in de 

procedure een potentieel risico inhoudt. Het gevaar dat door de huisarts verkeerde informatie 

aan de patiënt wordt gegeven is immers reëel, gezien zijn tekort aan uitgebreide kennis ter 

zake.  

 

We kunnen aannemen dat de lage kennisscore van de huisartsen het gevolg is van een gebrek 

aan adequate opleiding betreffende orgaandonatie en –transplantatie. De afgelopen decennia 

werd echter steeds meer aandacht besteed aan het evalueren en optimaliseren van het 

curriculum. Daarom rees al snel de vraag of de afstuderende student geneeskunde dan beter 

opgeleid is dan de huisarts inzake OD&T.  

 

Met enige verbazing stellen we echter vast dat er geen significant verschil (P=0.747) is tussen 

de kennis van de huisartsen en de laatstejaarsstudenten geneeskunde. Ook de universiteit waar 

de studenten en huisartsen hun opleiding genoten blijkt geen significante invloed (P=0.515) te 

hebben op dit kennisniveau. Door deze bevindingen kunnen we veronderstellen dat er 

gedurende de laatste decennia geen verbetering geweest is in het opleiden van studenten 

geneeskunde inzake orgaandonatie en –transplantatie. We vinden dat dit moet opgevat 

worden door de verschillende universiteiten als een alarmsignaal. Er moet onderzocht worden 

hoe men de opleiding rond het onderwerp OD&T, en in het bijzonder ook rond het concept 

hersendood, beter en efficiënter kan inpassen in het curriculum van de basisopleiding 

geneeskunde. 
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Verschillende buitenlandse studies kwamen eveneens tot de bevinding dat 

geneeskundestudenten het concept hersendood onvoldoende beheersen. (26, 28, 43, 44) In 

Vlaanderen stellen 75.60% van de laatstejaarsstudenten geneeskunde hersendood terecht 

gelijk aan het overlijden van de patiënt. Hoewel dit laag is omdat een kwart van de studenten 

bijgevolg hersendood niet gelijk stelt aan overlijden van de patiënt, blijken de percentages in 

andere studies (26, 28) nog lager te liggen, respectievelijk 27% en 64% van de studenten 

stelde in deze studies hersendood gelijk aan het overlijden van de patiënt. Meer dan 90% van 

de studenten geneeskunde in een Braziliaanse studie geven toe dat ze niet op de hoogte zijn 

van de huidige criteria om een diagnose hersendood te stellen (45). Terwijl in onze studie 

bijna de helft van de studenten (49%) de vraag over deze criteria juist had.  

 

Bovenstaande verschillen kunnen verklaard worden doordat deze studies studenten van alle 

opleidingsjaren includeerden, terwijl wij enkel de laatstejaars ondervroegen. Meer 

gedetailleerde vergelijkingen met de literatuur is niet mogelijk wegens een verschil in 

gebruikte vragen en in studiepopulatie. 

 

3. Opleiding 

In de inleiding werd reeds aangeduid dat in geen enkele Vlaamse universiteit structurele 

lestijd wordt voorzien rond het thema OD&T binnen het curriculum van de basisopleiding 

geneeskunde. Deze studie toont nochtans via vier argumenten aan dat er vanuit de huisartsen 

en de studenten geneeskunde wel vraag is naar dergelijke opleidingsmomenten en zeker 

indien hen een rol zou worden toegewezen binnen het orgaandonatie en -transplantatie proces.  

 

Ten eerste vindt 70% van de respondenten dat orgaandonatie en –transplantatie onvoldoende 

aan bod kwam tijdens hun opleiding geneeskunde. Merkwaardig is dat, hoewel er geen 

verschil in kennis is tussen beide studiepopulaties, er wel significant meer huisartsen dan 

studenten een gebrek aan les over OD ervoer tijdens hun opleiding. Dit suggereert dat er door 

de jaren heen wel een groeiende aandacht voor het onderwerp was, maar dat dit niet op een 

structurele wijze in het curriculum werd geïntegreerd waardoor het geen stijging in kennis 

heeft teweeg gebracht. 
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Verder is één van de belangrijkste bevindingen uit onze studie dat 2/3 van de respondenten 

zich niet genoeg geïnformeerd vindt om vragen van patiënten over OD te beantwoorden. Dit 

gegeven wordt niet significant beïnvloed door de leeftijd (P=0.717), de universiteit (P=0.645) 

of het type respondent (Huisarts vs. student)(P=0.971). De borderline significante associatie 

(P=0.047) met het geslacht valt te verklaren doordat meer vrouwen dan mannen de vragenlijst 

invulden (250 vs.200). Respondenten die zich niet genoeg geïnformeerd voelen hebben wel 

een significant lagere kennisscore (P<0.001). We kunnen dus verwachten dat een stijging in 

kennis door verbeterde opleiding meer zelfvertrouwen bij de huisartsen zal teweegbrengen. 

 

Daarenboven geeft 63.33% van de respondenten aan dat een specifieke opleiding voor 

huisartsen over OD nuttig zou zijn. Deze respondenten hebben een significant lagere 

kennisscore (P=0.010) dan degene die een opleiding niet nuttig zouden vinden, al blijkt het 

absoluut verschil verwaarloosbaar te zijn (0.64/19; 3%). De nood aan opleiding wordt niet 

significant beïnvloed door het type respondent (P=0.645), de leeftijd (P=0.866) of de 

universiteit (P=0.571). De borderline significante associatie (P=0.047) met het geslacht valt 

ook hier te verklaren doordat meer vrouwen dan mannen de vragenlijst invulden (250 vs.200). 

 

Het vierde argument is het feit dat zowel verbeterde opleiding tijdens de specialisatie tot 

huisarts als feedbackmomenten met het transplantatiecentrum naar voor komen als 

belangrijkste randvoorwaarden van de huisarts om een rol binnen het orgaandonatie en –

transplantatieproces te kunnen vervullen.  

 

Deze resultaten komen overeen met bevindingen uit andere studies, zo vinden onder andere 

studenten uit Hong Kong (34) en Iran (29) dat het curriculum ontoereikend is in het 

verschaffen van informatie over orgaandonatie en –transplantatie. In een studie uit Spanje 

werd gesteld dat een opleiding voor huisartsen niet van waarde zou zijn omdat de doelgroep 

(de huisartsen die tegen of onbeslist zijn t.o.v. orgaandonatie) onvoldoende gemotiveerd 

(slechts 40%) is om deel te nemen (22). In onze studie waren slechts 45 respondenten “eerder 

oneens” of “noch eens, noch oneens” met klassieke heart-beating orgaandonatie. Meer dan de 

helft (58%) van deze respondenten vindt een specifieke opleiding voor huisartsen wel nuttig. 

Ook de motivatie van alle huisartsen tot het volgen van de cursus is groter in onze studie dan 

in de Spaanse (63% vs. 36%). 
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De Spaanse redenering dat deze opleiding van mindere waarde zou zijn gaat dus niet op in 

Vlaanderen, ten eerste omdat de motivatie groter is en ten tweede omdat in Vlaanderen het 

doel van dergelijke opleiding niet het veranderen van de houding moet zijn, maar het 

bijbrengen van kennis en bijgevolg de doelgroep anders zal gekozen worden.  

 

Ook een Belgische studie uitgevoerd in 2008 toonde eerder al aan dat de ziekenhuisartsen 

maar vooral, het verplegend personeel werkzaam op de dienst intensieve zorgen, aangeeft 

nood te hebben aan extra opleiding die hen naast kennis betreffende hersendood ook 

vaardigheden aanleert om beter te kunnen omgaan met casussen over orgaandonatie en –

transplantatie (30). 

 

Uit onze studie blijkt dat het al dan niet hebben van getransplanteerden, levende donoren of 

patiënten die na hun overlijden hun organen doneerden binnen de praktijkpopulatie invloed 

heeft noch op de totale kennisscore noch op het zich beter geïnformeerd voelen om vragen 

van patiënten over orgaandonatie te beantwoorden. Er is ook geen significant verschil in 

kennis tussen huisartsen die ooit vragen kregen van patiënten over orgaandonatie en 

huisartsen die dit nog nooit hebben gehad. Nochtans werd in een Australische studie bij het 

personeel van de spoeddienst vastgesteld dat meer ervaren hulpverleners een hogere 

kennisscore hadden betreffende orgaandonatie en –transplantatie (46). Dit valt echter te 

verklaren doordat dit personeel veel meer en dichter betrokken wordt in dergelijke 

orgaandonatie en –transplantatiecasussen. Huisartsen die in de praktijk relatief gezien meer 

met orgaandonatie en –transplantatie geconfronteerd worden, zullen door deze ervaringen dus 

niet automatisch meer kennis over dit onderwerp hebben. 

 

Onze studie reikt bijgevolg verschillende argumenten aan om te investeren in een verbeterde 

opleiding aangaande orgaandonatie en -transplantatie. Ten eerste geven de huisartsen en de 

studenten zelf aan dat een verbeterde opleiding nodig is. Bovendien blijkt dat de kennis van 

de huidige huisartsen en de toekomstige artsen ontoereikend is. Als laatste is het zo dat de 

kennis niet wordt opgedaan vanuit de casuïstiek en een opleiding dus de enige wijze is om de 

huisartsen beter te informeren. 
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Deze argumenten negeren en de huisarts zonder enige extra opleiding laten deelnemen aan de 

orgaandonatie en –transplantatie proces, is zoals eerder aangegeven niet zonder risico. Men 

moet er namelijk zeker van zijn dat de huisarts enkel correcte informatie geeft aan de patiënt 

en dat concepten als hersendood objectief en wetenschappelijk correct worden uitgelegd. In 

België weigerden in 2010 slechts 12% van de nabestaanden de organen van hun familielid te 

doneren. Dit is een bijzonder laag cijfer en het betrekken van de huisarts in de orgaandonatie 

en –transplantatieprocedure mag geenszins een stijging van dit cijfer tot gevolg hebben. 

Daarom kan niet genoeg benadrukt worden dat een verbeterde opleiding noodzakelijk is om 

de huisarts in staat te stellen zijn rol binnen de orgaandonatie en –transplantatieprocedure met 

genoeg kennis ter zake te kunnen laten uitvoeren. Zeker omdat de effectiviteit van dergelijke 

opleidingen reeds door verschillende studies bewezen werd. Zij toonden aan dat educatie 

gepaard gaat met een betere kennis en een positievere houding t.o.v. OD&T (24, 26, 28). Uit 

onze studie blijkt bovendien dat opleiding de huisartsen meer vertrouwd zal maken met 

OD&T waardoor ze zichzelf meer in staat zullen achten om het onderwerp ook met hun 

patiënten te bespreken.  

 

Vanuit deze resultaten raden wij dan ook een postgraduate opleiding betreffende OD&T aan 

voor de huisartsen en een gestructureerd lessenpakket rond OD&T binnen het curriculum van 

de basisopleiding geneeskunde voor de studenten. Op lange termijn kunnen eventueel nog 

andere interventies ondernomen worden zoals dat in Kroatië reeds het geval is. Het leidende 

land binnen Eurotransplant wat betreft aantal donoren per miljoen inwoners, biedt niet alleen 

aan de zesdejaars studenten een keuzevak rond OD aan, het geeft geïnteresseerde studenten 

ook de kans om, na specifieke training, parttime te werken als transplantcoördinators in het 

nationaal bureau. Tevens worden de studenten in dit land via de studentenorganisaties 

(Croatian Medical Students’ International Commitee) actief betrokken bij het oprichten van 

campagnes en acties rond OD&T.
4
  

  

                                                      
4
 Bron: Busic Mirela, National Transplant Coördinator, Ministry of Health and Social Welfare Republic of 

Croatia.  
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4. Houding 

Uit onderzoek blijkt dat een positieve houding van de huisarts en de informatie die hij aan zijn 

patiënten geeft op significante wijze de houding van de patiëntenpopulatie ten opzichte van 

orgaandonatie verbetert (38, 39). 

We kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat de Vlaamse huisarts een positieve houding heeft, 

het is dan ook belangrijk deze houding te bepalen voordat de huisarts op enige manier 

betrokken wordt in het orgaandonatie en –transplantatieproces.  

 

In België is er slechts één studie (30) uitgevoerd (echter niet bij huisartsen) die de houding ten 

opzichte van orgaandonatie onderzocht heeft. Deze kwam tot de conclusie dat de houding ten 

opzichte van orgaandonatie van de intensieve zorgenstaf in drie Belgische ziekenhuizen over 

het algemeen zeer goed is, en dat educatie gepaard gaat met een verhoogde houdingsscore. 

Buitenlandse studies die de houding ten op zichte van orgaandonatie onderzochten 

rapporteren allen een overwegend positieve houding zowel van de huisartsen (20, 21) als van 

de studenten geneeskunde (26, 27, 29, 32, 34, 35, 44). 

 

De respondenten binnen onze studie behaalden eveneens een zeer hoge houdingsscore 

(85.29%). We stelden hen zes verschillende soorten orgaandonaties voor, vijf van de zes 

werden door meer dan 80% van de respondenten aanvaard. Het was te verwachten dat non 

heart-beating donatie door minder respondenten (75.4%) zou aanvaard worden, gezien dit een 

relatief nieuw en moeilijk begrip is.  

 

Na statistische analyse bleek de houdingsscore significant (P=0.026) te verschillen tussen 

huisartsen en studenten, het absolute verschil valt echter (0.74 op 24; 3.09%) te verwaarlozen. 

Een verschil in leeftijd of geloof blijkt geen invloed te hebben op de houding. Enkel bij de 

studenten blijkt de houding significant (p=0.007) bepaald te worden door de universiteit. Het 

is verrassend dat de KUL-, UA-, en VUB studenten allen een score behaalden rond 91% 

(respectievelijk 90.75%, 91.67%, en 90.96%), terwijl de UGent studenten een significant 

lagere score behaalden van 83.63%. Het is moeilijk hiervoor een verklaring te vinden. Er is 

immers geen verschil in kennis gevonden tussen de verschillende universiteiten en bij navraag 

blijkt ook dat er bij alle universiteiten een even groot gebrek is aan onderwijsactiviteiten rond 

OD&T.  
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95% van de respondenten binnen onze studie zou toestemmen met orgaandonatie na het 

overlijden  van één van zijn kinderen. Dit is een bijzonder hoog cijfer in vergelijking met de 

literatuur. Slechts 50.6% van de Turkse universiteitsstudenten in de studie van Sönmez et al is 

bereid om de organen van een overleden familielid te doneren.(47) 14.60% van de studenten 

geneeskunde en 18.00% van de huisartsen uit onze studie zijn geregistreerd als donor. Dit 

blijkt procentueel duidelijk hoger te zijn dan de 1.05% van de Belgische bevolking die in 

2011 geregistreerd waren als donor 
5
. 

 

Onze studie toont dus duidelijk aan dat de algemene houding van zowel de huisarts als de 

laatstejaarsstudent ten opzichte van orgaandonatie zeer positief is. Zowel de hoge 

houdingsscore, als de hoge acceptatiegraad tot donatie van organen van overleden familie en 

de hoge positieve registratiegraad zijn hier het bewijs van. Zoals Conesa aangeeft in twee van 

zijn studies (21, 23) besluiten ook wij hieruit dat deze zeer positieve houding van de huisarts 

betreffende orgaandonatie en transplantatie kan gebruikt worden als middel om orgaandonatie 

en –transplantatie direct en indirect te promoten binnen de algemene bevolking. De huisarts is 

hiervoor de ideale persoon aangezien hij een langdurige vertrouwensrelatie heeft met zijn 

patiënten. Belangrijk is op te merken dat de huisarts ook contact heeft met zijn patiënten 

wanneer deze niet geconfronteerd worden met acute of zware pathologieën. Een gesprek over 

OD&T zal in dergelijke rustige context meer effect hebben dan in een context waar de patiënt 

al genoeg andere informatie te verwerken heeft. (bv. een opname in het ziekenhuis, een 

operatie of een overlijden) 

5. De potentiële rol 

In de inleiding werd reeds aangegeven dat het onderwerp van deze thesis ook in de Belgische 

politiek zeer actueel is. In juni 2011 werden verschillende experten bijeengeroepen om een 

wetsvoorstel te bespreken (13). Laatste stelde voor om de huisarts te gebruiken als 

aanmeldingspunt voor de wilsbeschikking betreffende orgaandonatie. In deze hoorzitting rees 

al vlug de vraag of de Vlaamse huisarts ook zelf daadwerkelijk bereid is om dergelijke rol 

binnen het orgaandonatie proces uit te voeren.  

  

                                                      
5
 Bron: PowerPoint transplantcoördinatoren België, verkregen via Luc Colenbie op 13 november 2012 en de 

website van de Belgische Federale Overheid. 



 
 

47 

 

Eén van de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek is dan ook dat zowel de studenten 

(100%) als de huisartsen (91.10%) een hoge bereidheid tonen om een rol te spelen in het 

orgaandonatie proces, en dit ongeacht hun geslacht (P=0.229) of universiteit van opleiding 

(P=0.261). 

 Ondanks dat 99 van de 327 huisartsen niet vinden dat de huisarts een rol moet spelen in 

orgaandonatie of hier onbeslist tegenover staan, is zelfs 78% van deze groep toch bereid een 

rol te vervullen. Het belang van dit resultaat mag niet onderschat worden. Het spreekt immers 

voor zich dat een huisarts die gemotiveerd is om een rol te vervullen, betere resultaten zal 

boeken dan een huisarts die hier niet toe gemotiveerd is.  

In onze studie reikten we 14 verschillende wijzen aan waarop de huisarts een rol kan spelen in 

het orgaandonatie en –transplantatieproces. Maar liefst 10 verschillende wijzen werden door 

meer dan 60% van de huisartsen aanvaard, dit getuigt nogmaals van de positieve houding en 

grote motivatie van de respondenten.  

 

Belangrijk in de context van de huidige discussie in de politiek is dat 79% van de huisartsen 

ook zelf vinden dat zij een rol moeten spelen bij de registratie van de persoonlijke wil van de 

patiënt. Overwegen hen hierbij te betrekken is dus zeker terecht. Wel dienen we rekening te 

houden met het feit dat slechts 32% zichzelf als het beste aanmeldingspunt voor deze 

registratie ziet. De gemeente wordt echter ook maar door 38% op nummer één gezet, dus in 

dat opzicht kunnen we veronderstellen dat de huisarts zichzelf zeker in staat acht om de 

registratie van patiënten om al dan niet donor te worden op zich te nemen.  

 

Eén van de meest aanvaarde rollen is die van informant naar het transplantatiecentrum toe 

over de voorgeschiedenis en het risicogedrag van de potentiële donor.  

 

Hiernaast worden vooral de verschillende voorstellen die betrekking hebben op het 

informeren van de patiënten over OD&T door de huisartsen hoog gescoord. 87.2% is het 

erover eens dat de huisarts een brochure over OD&T moet aanbieden in de wachtzaal, 80.1% 

vindt dat het zijn taak is om zijn patiënten preventief te informeren over OD&T. Dit laatste 

wil de huisarts vooral doen op geschikte momenten die niet interveniëren met het 

gebruikelijke arts-patiënt contact, dus eerder tijdens een preventief consult (69.4%) dan 

tijdens een gewone consultatie (55%).  
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Opmerkelijk is dat ook 67% van de huisartsen bereid zijn om de familie van een gestorven 

potentiële donor te informeren over OD. Dit is echter een zeer cruciaal moment in het OD&T 

proces die in België wordt uitgevoerd door artsen en transplantcoördinatoren die hiervoor een 

speciale opleiding genoten. Het is dus maar de vraag of de huisarts over voldoende 

communicatieve vaardigheden beschikt om deze taak uit te voeren.  

Hoewel het merendeel van de huisartsen ook gemotiveerd was om de familie van de donor te 

begeleiden na diens overlijden (71.6%) en tijdens het orgaandonatieproces (65.10%), kunnen 

we ook hier zijn bekwaamheid in vraag stellen. Het informeren van de nabestaande familie 

over de gepreleveerde organen of over het al dan niet succes van de transplantatie blijkt de 

huisarts echter minder tot zijn takenpakket te rekenen. (respectievelijk 46.5% en 29.7%) 

 

Belangrijk is dat minder dan de helft (43.10%) van de huisartsen een financiële compensatie 

verwacht in ruil voor zijn bijdrage aan het OD&T proces. Hun belangrijkste randvoorwaarden 

zijn enerzijds feedbackmomenten met het transplantatiecentrum en anderzijds een verbeterde 

opleiding tijdens de specialisatie tot huisarts. Beide voorwaarden tonen aan dat indien de 

huisarts een taak wordt toegewezen binnen het OD&T proces, hij deze wil kunnen uitvoeren 

met voldoende kennis ter zake en aangepaste ondersteuning.  

 

Uit onze studie kunnen we dus besluiten dat de huisartsen bereid zijn om bepaalde rollen te 

vervullen in het OD&T proces indien ze hiervoor gepaste opleiding en ondersteuning krijgen.  

Rekening houdend met de motivatie van de huisartsen, is het volgens ons mogelijk om de 

huisarts na opleiding de opdracht te geven om zijn patiënten te informeren over OD&T en de 

registratie van de persoonlijke wil van de patiënt door hem te laten beheren. Op voorwaarde 

dat hiervoor een samenwerking met het transplantatiecentrum wordt voorzien, zodat de 

huisarts te allen tijde ondersteund wordt. Deze samenwerking zal het tevens mogelijk maken 

voor het transplantatiecentrum om de voorgeschiedenis en het risicogedrag van de potentiële 

donor via de huisarts te bekomen. Complexere rollen zoals het begeleiden van de familie van 

de donor tijdens de orgaandonatie en –transplantatie procedure of het informeren van de 

familie over de transplantatie zouden intensere training van de huisarts vereisen en zijn 

volgens ons eerder taken die door de transplantcoördinatoren dienen uitgevoerd te worden.  
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6. Representativiteit van de studiepopulatie 
 

De grootste beperking van deze studie is ongetwijfeld de lage response rate van de huisartsen 

(6.96%). In theorie ontvingen 4699 huisartsen de vragenlijst, slechts 327 van hen vulden deze 

vragenlijst volledig in. Ook bij de studenten behaalden we een response rate van slechts 

16.44%. Zowel het feit dat de vragenlijst per mail werd verstuurd en mogelijks in de 

“ongewenste mail” terechtkwam als de uitgebreidheid van de vragenlijst zijn mogelijke 

oorzaken van de hoge non-response.  

 

We kunnen ervan uitgaan dat de respondenten die in grotere mate geïnteresseerd zijn in het 

onderwerp, oververtegenwoordigd zullen zijn in de studiepopulatie (48). Dit heeft als concreet 

gevolg dat de houding t.o.v. OD&T van de respondenten binnen onze studie mogelijks 

positiever is dan die van de Vlaamse huisarts in het algemeen. Indien we stellen dat 

respondenten die meer geïnteresseerd zijn in het onderwerp een grotere kennis hebben, dan 

betekent dit echter ook dat de kennis van de Vlaamse huisarts nog slechter is dan deze 

gerapporteerd in deze studie.  

Hoewel we slechts 327 van de 9580 Vlaamse huisartsen
6
 bereikten binnen onze studie, 

controleerden we of onze studiepopulatie representatief is voor de Vlaamse huisarts in het 

algemeen. 

 

Als eerste hebben we de leeftijd tussen de respondenten van deze studie en alle huisartsen in 

Vlaanderen vergeleken (49) (Figuur 14). We stellen vast dat de leeftijdsgroep “minder dan 30 

jaar” oververtegenwoordigd is in onze studiepopulatie. Twee redenen kunnen hier de oorzaak 

van zijn: enerzijds kunnen we verwachten dat jongere huisartsen eerder een e-mailadres 

zullen bezitten en gebruiken dan oudere, anderzijds kan verondersteld worden dat de jongere 

huisartsen meer geïnteresseerd zijn in het onderwerp dan de oudere. Volgens deze redenering 

is het dan ook niet verrassend dat de leeftijdsgroep “ouder dan 60 jaar” 

ondervertegenwoordigd is.  

  

                                                      
6
 Ook het Brussels hoofdstedelijk geweest werd ook in rekening genomen. Sommige respondenten van de 

huisartsengroep hadden daar namelijk hun praktijk. 
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Als tweede hebben we onderzocht of er enig verschil in geslachts-verdeling is tussen beide 

populaties. (Figuur 15) In Vlaanderen is er de feminisering van het beroep huisarts zeer 

duidelijk. Meer dan twee derde van de Vlaamse huisartsen jonger dan 40 jaar blijkt 

vrouwelijk te zijn. Ook binnen onze studie was dit te merken, 73% van de ondervraagde 

huisartsen en 72%  van de studenten zijn vrouwelijk.  

We kunnen besluiten dat onze studiepopulatie aanzienlijk jonger is dan de totale huisartsen 

populatie, maar dat de geslachtsverdeling in beide populaties wel gelijkaardig is.  
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Figuur 15: Representativiteit - Geslacht 
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Conclusie 
 

Niettegenstaande de zeer positieve houding van de huisarts ten opzichte van orgaandonatie en 

–transplantatie en zijn grote bereidheid om een rol binnen het orgaandonatie en transplantatie 

proces op zich te nemen blijkt zijn kennis hiervoor ontoereikend te zijn. Ook de kennis van de 

laatstejaarsstudenten geneeskunde is ondermaats. Daarenboven gaf de meerderheid van de 

respondenten aan dat OD&T onvoldoende aan bod komt tijdens de opleiding geneeskunde en 

dat ze zichzelf niet genoeg geïnformeerd voelen om vragen van patiënten over het onderwerp 

te beantwoorden. 

Onze studie bewijst dan ook de nood aan enerzijds een postgraduate opleiding betreffende 

orgaandonatie en –transplantatie voor de huisartsen en anderzijds een gestructureerd 

lessenpakket rond orgaandonatie en –transplantatie binnen het curriculum van de 

basisopleiding geneeskunde voor de studenten.  

 

De huisarts blijkt vooral bereid te zijn om zijn patiënten te informeren over orgaandonatie en 

om de registratie van de persoonlijke wil van zijn patiënten op zich te nemen. Zij geven aan 

dat hiervoor een specifieke opleiding binnen de specialisatie tot huisarts nuttig zou zijn, en dat 

er tevens de mogelijkheid moet zijn om feedback te krijgen van het transplantatiecentrum.  

Het feit dat de huisarts niet goed op de hoogte is van het aantal, al dan niet overleden, donoren 

binnen zijn praktijkpopulatie vormt een extra argument om een samenwerking tussen de 

huisarts en het transplantatiecentrum in te richten. Dit zou voor het transplantatiecentrum 

tevens de mogelijkheid bieden om via de huisarts de voorgeschiedenis en het risicogedrag van 

de donor te bekomen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: De vragenlijst 

 

Studie betreffende kennis, houding en potentiële rol van de (toekomstige) 

Vlaamse huisarts betreffende orgaandonatie en -transplantatie 

 
Zeer geachte collega,  

Recent rees in de politiek de vraag of de huisarts enige rol kan spelen in het 

orgaandonatieproces. Naar aanleiding hiervan voeren wij een studie die als doel heeft de 

kennis, houding en potentiële rol van de Vlaamse huisarts omtrent orgaandonatie te 

onderzoeken. Mogen wij uw medewerking vragen aan deze studie. De vragenlijst neemt 

ongeveer een 15-tal minuten in beslag. 

Met vriendelijke groeten,  

Lisa Coucke 
Studente 1ste master in de Geneeskunde, Ugent 

Eveline Snoeck 
Studente 4de master in de Geneeskunde, Ugent 
 

Professor Rogiers  
Diensthoofd Transplantatiecentrum UZ Gent  
Professor De Maeseneer 
Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Ugent 

Sociodemografische gegevens 
1. Wat is uw leeftijd? 

2. Wat is uw geslacht?  
     □ Man 

     □ Vrouw 

3. Tot welke levensbeschouwelijke strekking rekent u zichzelf? 
     □ Ongelovig 

     □ Overtuigd vrijzinnig 

     □ Christelijk gelovig maar niet katholiek 

     □ Katholiek 

     □ Protestant 

     □ Overtuigd atheïst 

     □ anders namelijk… 
4. Aan welke universiteit hebt u de opleiding geneeskunde gevolgd? 
     □ Universiteit Gent 

     □ Katholieke Universiteit Leuven 

     □ Universiteit Antwerpen 

     □ Vrije Universiteit Brussel 

     □ Andere Belgische universiteit 

     □ Andere buitenlandse universiteit 
 

  



 
 

 

Praktijkervaring 
1. Hoeveel patiënten uit uw praktijk ondergingen een orgaantransplantatie de afgelopen vijf   

jaar? 

2. Hoeveel patiënten uit uw praktijk doneerden één of meerdere organen tijdens hun leven de 

afgelopen vijf jaar? 

3. Hoeveel patiënten uit uw praktijk doneerden één of meerdere organen na hun overlijden de 

afgelopen vijf jaar?  

4. Hoe vaak krijgt u vragen van patiënten over orgaandonatie? 
     □ Nooit 

     □ Minder dan 1 keer per maand 

     □ Een keer per maand 

     □ Meerdere keren per maand 

     □ Wekelijks 

Opleiding 
1. Kwam orgaandonatie en –transplantatie voldoende aan bod in uw opleiding?  
     □ Ja 

     □ Nee 
2. Zou u een specifieke opleiding voor huisartsen over orgaandonatie nuttig vinden? 
     □ Ja 

     □ Nee 
3. Vindt u zich voldoende geïnformeerd om vragen van uw patiënten betreffende 

orgaandonatie te beantwoorden? 
     □ Ja 

     □ Nee 

Kennis 
Aan de hand van volgende vragen zouden wij graag uw kennis over orgaandonatie nagaan. 
1. De prelevatie van organen en weefsels voor transplantatie gebeurt… 

 

 Ja Nee Weet ik niet 

enkel door een chirurg. □ □ □ 
enkel in een universitair ziekenhuis. 

(transplantatieziekenhuis) 
□ □ □ 

ook bij patiënten jonger dan 70 jaar. □ □ □ 
ook bij kleine hersendode kinderen. □ □ □ 
ook bij afwezigheid van expliciete wilsbeschikking bij 

elke potentiële donor met de Belgische nationaliteit. 
□ □ □ 

ook bij patiënten die sterven aan hersentumoren. □ □ □ 
ook bij een gewelddadige doodsoorzaak. □ □ □ 
ook bij patiënten met borstcarcinoom. □ □ □ 
ook bij patiënten die hepatitis B of C doorgemaakt 

hebben. 
□ □ □ 

niet de eerste 24u na de vaststelling van de hersendood. □ □ □ 
ook bij het stopzetten van de behandeling welke een 

hartstilstand tot gevolg heeft. 
□ □ □ 

ook na euthanasie wanneer de patiënt expliciete 

toestemming voor donatie heeft gegeven. 
□ □ □ 

  



 
 

 

2. Vaststellen van de diagnose hersendood gebeurt… (Duid het FOUTE antwoord aan) 
     □ door 1 arts die niet behoort tot het transplantatieteam. 

     □ volgend op een klinisch onderzoek eventueel ondersteund met een angiogram of EEG. 

     □ tenminste 6u na het begin van de coma. 

     □ aan de hand van de geldende hersendoodcriteria. 
3. Bij een hersendode patiënt… (Duid het FOUTE antwoord aan) 
     □ is er geen spontane ademhaling. 

     □ veroorzaakt het staken van de behandeling het overlijden van de patiënt. 

     □ is de hersenschade omkeerbaar. 
4. De wilsbeschikking betreffende orgaandonatie kan aangemeld worden… 

 
 Ja Nee Weet ik niet 

bij de huisarts. □ □ □ 

bij de gemeente. □ □ □ 

bij opnamen in het ziekenhuis. □ □ □ 

aan de naaste familie. □ □ □ 

 

5. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stelling? 
 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Noch eens, noch 

oneens 

Eerder 

oneens 

Helemaal 

oneens 

Hersendood staat gelijk aan 

het overlijden van de 

patiënt. 

□ □ □ □ □ 

 

Houding 
De volgende vragen zullen peilen naar uw houding betreffende orgaandonatie. 

1. Bij wie wordt naar uw mening de wilsbeschikking betreffende orgaandonatie het beste 

aangemeld? 
Rangschik van 1 (meest geschikte aanmeldingspunt) tot 4 (minst geschikte aanmeldingspunt). 

Waarbij u elk aanmeldingspunt een verschillend cijfer toekent. 

Bv. Als u het eerste aanmeldingspunt een verschillend cijfer 4 toekent.  

Kunt u voor het volgende aanmeldingspunt enkel kiezen tussen de cijfers 1 t.e.m. 3. 
 
 1 2 3 4 

bij de huisarts. □ □ □ □ 
bij de gemeente. □ □ □ □ 
bij opname in het ziekenhuis. □ □ □ □ 
aan de naaste familie. □ □ □ □ 

 

 

  



 
 

 

2. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stelling? 
 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Noch eens, noch 

oneens 

Eerder 

oneens 

Helemaal 

oneens 

Ik ben er persoonlijk van 

overtuigd dat 

orgaantransplantatie zinvol 

is. 

□ □ □ □ □ 

 

3. In welke mate bent u het ermee eens of oneens dat volgende praktijken uitgevoerd worden? 
 

 

Helemaal 

eens 

Eerder eens Noch eens, 

noch oneens 

Eerder oneens Helemaal 

oneens 

Klassieke heart-beating 

orgaandonatie. 

□ □ □ □ □ 

Levende orgaandonatie.  

(orgaandonatie van orgaan/deel 

orgaan aan familielid) 

□ □ □ □ □ 

Donatie na euthanasie wanneer 

de patiënt expliciete toestemming 

voor donatie heeft gegeven. 

□ □ □ □ □ 

Non heart-beating donatie. 

(Donatie waarbij de dood wordt 

vastgesteld op basis van een 

cardiaal arrest, en waarbij dus 

geen circulatie meer aanwezig is) 

□ □ □ □ □ 

Donatie van niet-levensreddende 

organen of weefsels.  

(Bv. Cornea of bot) 

□ □ □ □ □ 

Gestorven kinderen als donor. □ □ □ □ □ 

 

4. U bent… 
     □ geregistreerd als donor. 

     □ geregistreerd als niet-donor. 

     □ niet geregistreerd. 
      

5. Indien één van uw kinderen sterft, zou u dan toestemmen met orgaandonatie? 
     □ Ja 

     □ Nee 

 

Potentiële rol 
Graag zouden wij ook onderzoeken hoe de Vlaamse huisarts zijn rol ziet in het 

orgaandonatieproces, dit aan de hand van de onderstaande vragen.  

1. Zou u bereid zijn een rol te vervullen in het orgaandonatieproces? 
     □ Ja 

     □ Nee 

 

  



 
 

 

2. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende stellingen? 
De huisarts moet een rol spelen… 

 

Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Noch eens, noch 

oneens 

Eerder 

oneens 

Helemaal 

oneens 

in orgaandonatie. □ □ □ □ □ 

in het informeren van de familie van 

een gestorven patiënt over 

orgaandonatie. 

□ □ □ □ □ 

in het preventief informeren van zijn 

patiënten over orgaandonatie. 

□ □ □ □ □ 

bij de registratie van de persoonlijke 

wil van de patiënt. 

□ □ □ □ □ 

bij de directe begeleiding van de 

familie van de donor. 

□ □ □ □ □ 

in het informeren van de nabestaande 

familie over de gepreleveerde 

organen. 

□ □ □ □ □ 

in het informeren over het al dan niet 

succes van de transplantatie. 

□ □ □ □ □ 

in het informeren van het 

transplantatiecentrum over de 

medische voorgeschiedenis van de 

potentiële donor. 

□ □ □ □ □ 

in het informeren van het 

transplantatiecentrum over het 

risicogedrag (roken, drinken, 

drugs,…) van de potentiële donor. 

□ □ □ □ □ 

 

3. In welke mate bent u het eens of oneens over de volgende wijzen waarop huisartsen een rol 

zouden vervullen in het orgaandonatieproces? 
 Helemaal 

eens 

Eerder 

eens 

Noch eens, noch 

oneens 

Eerder 

oneens 

Helemaal 

oneens 

Door het aanbieden van een brochure 

in de wachtzaal over orgaandonatie. 

□ □ □ □ □ 

Door het voeren van een gesprek 

over orgaandonatie tijdens een 

gewone consultatie. 

□ □ □ □ □ 

Door het begeleiden van de familie 

na het overlijden van een potentiële 

donor. 

□ □ □ □ □ 

Door het begeleiden van de familie 

van de donor tijdens het 

orgaandonatieproces. 

□ □ □ □ □ 

Door het informeren van de familie 

van de donor na de 

orgaantransplantatie. 

□ □ □ □ □ 

Door het voeren van een gesprek 

over orgaandonatie ter gelegenheid 

van een preventief consult. 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

  



 
 

 

4. Huisartsen zouden op volgende wijze een rol moeten spelen in het orgaandonatieproces. 
Scoor volgende wijzen van 1 (meest belangrijke wijze) tot 6 (minst belangrijke wijze) 

 

Waarbij u elke wijze een verschillend cijfer toekent.  

Vb. Als u de eerste wijze een cijfer 6 toekent. 

Kunt u voor de volgende wijze enkel kiezen tussen de cijfers 1 t.e.m. 5. 

 1 2 3 4 5 6 

Door het aanbieden van een brochure in de wachtzaal over 

orgaandonatie. 
□ □ □ □ □ □ 

Door het voeren van een gesprek over orgaandonatie  tijdens een 

gewone consultatie. 
□ □ □ □ □ □ 

Door het begeleiden van de familie na het overlijden van een 

potentiële donor. 
□ □ □ □ □ □ 

Door het informeren van de familie van de donor tijdens het 

orgaantransplantatieproces 
□ □ □ □ □ □ 

Door het informeren van de familie van de donor na de 

orgaantransplantatie. 
□ □ □ □ □ □ 

Door het voeren van een gesprek over orgaandonatie ter gelegenheid 

van een preventief consult. 
□ □ □ □ □ □ 

 

5. In welke mate vindt u volgende randvoorwaarden belangrijk om een rol te vervullen als huisarts 

in het orgaandonatieproces? 
 Belangrijk Eerder 

belangrijk 

Eerder onbelangrijk Onbelangrijk 

Financiële compensatie □ □ □ □ 

Verbeterde opleiding tijdens de 

specialisatie tot huisarts 

□ □ □ □ 

Feedbackmomenten met collega’s □ □ □ □ 

Feedbackmomenten met 

transplantatiecentrum 

□ □ □ □ 

Accreditering van opleiding in het 

vak “ethiek en economie” 

□ □ □ □ 

 

Indien u nog verdere vragen of opmerkingen hebt kunt u deze hieronder invullen of ons 

contacteren: Lisa.Coucke@Ugent.be. 

Indien u de resultaten van dit onderzoek wenst, vul dan hieronder uw e-mailadres in. Dit e-

mailadres zal losgekoppeld worden van de andere antwoorden die anoniem zullen verwerkt 

worden. 

Wij bedanken u voor uw bijdrage aan dit project 

  

mailto:Lisa.Coucke@Ugent.be


 
 

 

Bijlage 2: Abstract 
 

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF THE FLEMISH PRIMARY CARE PHYSICIAN 

TOWARDS ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION. 

 Lisa Coucke (1), Eveline Snoeck (1), Jan De Maeseneer (2), Ivo Haentjens (1), Wim 

Peersman (2),  Xavier Rogiers (1)  

 (1) Department of solid organ transplantation, university hospital Ghent, Belgium (2) 

Department of Family Medicine and Primary Health Care, Ghent University, Belgium 

 

PURPOSE- Primary care physicians might play an important role in the acceptance of organ 

donation in the population. This would require both a positive attitude and a good basic 

knowledge about the organ donation and transplantation process. Studies on this subject are 

very limited however. The objectives of this study are to determine the knowledge and 

attitude of the family physician towards organ donation and transplantation in Flanders. 

METHODS- 327 Flemish primary care physicians completed an electronic questionnaire, 

comprising 5 sections: demographic factors, knowledge education, attitude and potential role 

in the donation process.  

RESULTS- 87% of the Flemish primary care  physicians agree with the implementation of 

heart-beating organ donation. 94% would agree to donate the organs of their own child. 80% 

know that even without explicit consent the prelevation of the organs and tissues of each 

potential Belgian donor will take place.  Although they are aware of the current legislation, 

their knowledge regarding donor criteria showed significant gaps. A minority of the primary 

care physicians know that donors can be little brain-dead children (53%) or elderly above 70 

years (45%).   Only 61% of the primary care physicians know that brain dead is associated 

with irreversible damage to the brain and only 28% know that more than one physician is 

involved in making the diagnosis. A majority (91%) is willing to play a role in the organ 

donation and transplantation process. But about two-thirds (61%) of them doubt their ability 

to answer questions of patients on this subject. 82.5% of this group would find it useful to 

participate in a specific training. When they are offered different choices to play a role in the 

process, the most accepted (84%) one is informing the transplant centre about the donor's 

medical history and risk behaviour.  

CONCLUSIONS- The Flemish primary care physician has a positive attitude towards organ 

donation and transplantation. He is willing to play a role in the organ donation and 

transplantation process. However, our study clearly documents deficits in the knowledge 

about brain death and the need for postgraduate training in the field of organ donation and 

transplantation. Correcting these deficits may be an important factor in improving the 

acceptance of organ donation.  
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Bijlage 4: StudentenOnderzoeksSymposium 

Coucke L., Snoeck E., De Maeseneer J., Haentjens I., Peersman W., Rogiers X.

De huisarts zou een belangrijke rol kunnen spelen in het promoten van orgaandonatie bij de algemene bevolking. Hiervoor zou 
hij echter moeten beschikken over een positieve houding t.o.v. orgaandonatie en –transplantatie (OD&T) en voldoende kennis ter 
zake. Studies hierover zijn echter beperkt. Het doel van deze studie is dan ook te bepalen wat de kennis en de houding is van de 
Vlaamse huisarts ten op zichte van OD&T. Tevens proberen we zijn motivatie om een rol te spelen binnen het orgaandonatie en –
transplantatieproces te onderzoeken. Bijkomend bepalen we de kennis en houding van de Vlaamse laatstejaarsstudenten 
geneeskunde. Deze resultaten zullen we vergelijken met die van de huisartsen. 

Een vragenlijst werd ontwikkeld door een team specialisten 
ter zake en bestond uit 6 delen: sociodemografische 
gegevens, kennis, opleiding, houding, praktijkervaring en 
potentiële rol. 327 Vlaamse huisartsen en 123 Vlaamse 
studenten geneeskunde uit het laatste jaar vulden de 
elektronische vragenlijst volledig in. Statistische 
gegevensverwerking gebeurde via het programma SPSS20.

INLEIDING

MATERIALEN EN METHODEN

RESULTATEN
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De respondenten hebben gemiddeld 10 van de 19 
kennisvragen juist ingevuld. De kennisscore is niet significant 
verschillend tussen de huisartsen en de studenten. (P=0.747) 
Hoewel de respondenten beschikken over enige basiskennis 
rond OD&T blijkt hun kennis over het concept hersendood en 
hun specifieke kennis over OD&T (bijvoorbeeld de donor 
criteria) onvoldoende te zijn. (Figuur 1)

Figuur 1: kennis (% correcte antwoorden)

Studenten Huisartsen

Kennis

70% van de respondenten vindt dat orgaandonatie en –
transplantatie onvoldoende aan bod komt tijdens de opleiding 
geneeskunde. 61% vindt zich niet voldoende geïnformeerd om 
vragen van patiënten betreffende orgaandonatie te 
beantwoorden. 63% zou een specifieke opleiding voor huisartsen 
over orgaandonatie nuttig vinden.

Zowel de huisartsen als studenten staan zeer positief t.o.v. 
orgaandonatie en –transplantatie. Respectievelijk behalen ze
een houdingsscore van 85% en 88%. 92 % van alle respondenten 
zijn er persoonlijk van overtuigd dat orgaan-transplantatie zinvol 
is. 17% is geregistreerd als donor. 95% zou toestemmen met 
orgaandonatie indien één van zijn eigen kinderen sterft.

91% van alle respondenten is bereid een rol te vervullen in het 
OD&T proces.

87% van de huisartsen wil een brochure over OD&T aanbieden in 
de wachtzaal

>85% van de huisartsen vindt dat de huisarts het 
transplantatiecentrum moet informeren over de 
voorgeschiedenis en het risicogedrag van de potentiële donor.

80% van de huisartsen wil zijn patiënten preventief informeren 
over OD&T

79% van de huisartsen is bereid om de registratie van de 
wilsbeschikking van zijn patiënten op zich te nemen.

Opleiding
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Figuur 2: houding- randvoorwaarden

De huisartsen duiden feedbackmomenten met het 
transplantatiecentrum en verbeterde opleiding tijdens de 
specialisatie tot huisarts aan als belangrijkste 
randvoorwaarden om een rol te vervullen binnen het OD&T 
proces.

Houding

CONCLUSIE

De Vlaamse huisartsen en laatstejaarsstudenten genees-
kunde hebben een zeer positieve houding t.o.v. OD&T. 
Hoewel ze allen bereid zijn om een rol te vervullen in het 
OD&T proces, blijkt hun kennis hiervoor ontoereikend te 
zijn. Onze studie bewijst dan ook de nood aan 
verbeterde opleiding betreffende OD&T zowel voor de 
studenten als voor de huisartsen.

De huisarts is bereid om zijn patiënten te informeren over 
OD&T en hun wil om al dan niet donor te worden op zich 
te nemen. Tevens is hij bereid om het 
transplantatiecentrum te informeren over het risicogedrag 
en de voorgeschiedenis van de potentiële donor. 

Kennis, houding en potentiële rol van de 
(toekomstige) Vlaamse huisarts betreffende 

orgaandonatie en –transplantatie.

 
 


