
65 nr. 9 | 4 maart 2010 | Medisch Contact | 407

medisch-ethisch

Als een potentiële nierdonor op de ic ligt en er is 

besloten de behandeling te staken, valt te overwegen om 

op dat moment al een nier uit te nemen. Meer en betere 

nieren komen dan beschikbaar voor transplantatie.

Er is een groot tekort aan organen voor 
transplantatie. Dit heeft twee oorza-
ken. Ten eerste is er een aanhoudende 

daling zichtbaar in de incidentie en sterfte van 
aandoeningen die aan hersendood en non-

heart-beating orgaandonatie voorafgaan. Dit 
komt onder meer doordat de incidentie van 
verkeersongevallen waarin de patiënt een trau-
matisch schedelhersenletsel heeft opgelopen 
gestaag daalt: een wenselijke oorzaak voor het 
donorentekort. 
De tweede reden voor het lage aantal orgaando-
naties is het weigeren van orgaandonatie door 
nabestaanden van potentiële orgaandonoren. 
Dit weigeringpercentage ligt volgens de beste 
schattingen in Nederland op ongeveer 50 pro-
cent. Dit is mogelijk wel beïnvloedbaar.

Niet geëffectueerd
Een van de problemen die onderbelicht is 
gebleven in de discussie over het potentieel 
aan orgaandonoren, is het feit dat niet elke 
potentiële donor een geëffectueerde donor 
wordt, ook al heeft de patiënt zelf of diens 
naasten toestemming gegeven tot uitname 
van de organen en wordt de patiënt op de ic als 
potentiële donor behandeld. Dit wreekt zich 
vooral bij orgaandonatie na cardio-pulmonale 
dood, en minder bij de hersendode donoren. 
Een recentelijk gepubliceerd onderzoek uit 
Engeland naar de tijd tussen staken van de 
behandeling en circulatiestilstand bij 191 
potentiële non-heart-beating orgaandonoren 
liet zien dan 83 patiënten (43,5%) een uur na het 
staken van de beademing nog in leven waren, 
69 patiënten (36,1%) waren dit nog twee uur na 
het staken. Uiteindelijk konden van 99 van de 
191 potentiële donoren (51,6%) organen worden 
verkregen.1 
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Geen belangenverstrengeling 
gemeld.

Nierdonatie kan eerder
Bij infauste prognose, met expliciete toestemming en bij één nier

Andere donatiecriteria zijn een optie om over meer 

kwalitatief goede nieren te beschikken die kunnen 

worden ingezet voor donatie.

beeld: Corbis
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Donoren
Organen voor transplantatie kunnen worden verkregen van drie mogelijke bronnen:
1. donoren die doodverklaard zijn na formele vaststelling van de hersendood;
2. donoren die doodverklaard zijn op basis van cardio-pulmonale criteria (non-heart-beating donoren);
3. levende donoren. 

Donoren uit de eerste twee 
bronnen moeten voldoen 
aan de zogenaamde ‘dead-
donor-rule’. Dit betekent dat 
organen pas mogen worden 
uitgenomen na vaststelling 
van de dood, en dat is in 
geval van orgaandonatie of-
wel na formele vaststelling 
van de hersendood ofwel na 
de stilstand van de adem-
haling en circulatie van het 
bloed. Over hoe lang die 
circulatiestilstand moet 
hebben bestaan, bestaat in-
ternationaal (nog) geen con-
sensus, maar in Nederland 
wordt over het algemeen 
vijf minuten aangehouden. 
De tweede voorwaarde uit 
de dead-donor-rule is dat 
orgaanuitname niet tot de 
dood mag leiden.

beeld: ANP

Non-heart-beating orgaandonoren zijn naast 
levende donoren een zeer belangrijke bron van 
organen geworden. Van deze donoren kunnen 
de nieren en lever worden getransplanteerd, en 
bij het verlagen van de hands-off periode ook 
harten en longen. 

Naasten
Als bij een patiënt op een ic wordt vastgesteld 
dat verder doorbehandelen zinloos of dispro-
portioneel is geworden, bestaat er de morele 
plicht om de behandeling te staken. De sterfte 
op een Nederlandse intensive care bedraagt tus-
sen de 15 en 20 procent. Bij ongeveer 80 procent 
van de patiënten die op de ic komen te over-
lijden, is voorafgaande aan het overlijden de 
behandeling, in de meeste gevallen de mecha-
nische beademing, gestaakt. Het leeuwendeel 
van de patiënten overlijdt binnen 1 à 2 uur na 
het staken. Bij sommige patiënten, meestal zij 
die een ernstige geïsoleerde beschadiging van 
de hersenen hebben, kan non-heart-beating 
donatie van nieren en lever worden overwogen. 
Hiervoor wordt het donorregister geraadpleegd 
en op basis van de gevonden registratie wordt 

toestemming gevraagd aan de familieleden. Dit 
vindt plaats voorafgaande aan het staken van 
de beademing. In veel gevallen zijn de naasten 
aanwezig bij het staken van de behandeling 
en het sterven. In andere gevallen wordt de be-
ademing op de operatiekamer gestaakt en het 
sterven daar afgewacht. Op het moment dat er 
een circulatie- en ademhalingstilstand (en dus 
de dood) wordt vastgesteld wordt een vijfminu-
ten-hands-off in acht genomen. Hierna wordt 
het lichaam van de overledene naar de operatie-
kamer gebracht voor uitname van de organen. 
De belangrijkste ethische winst ligt in het feit 
dat er organen vrijkomen voor transplantatie. 
Het grootste nadeel is dat de naasten niet in 
rust bij de overledene kunnen zijn. Zeer snel na 
het intreden van de dood wordt het lichaam van 
hun geliefde immers afgevoerd. Daarnaast kan 
de normale palliatieve zorg conflicteren met de 
zorg voor bruikbare organen. De normale end-
of-life care kan hierbij in het gedrang komen. 

Donatie vóór overlijden
Er is een andere mogelijkheid. Stel dat een 
persoon in het donorregister heeft aangegeven 
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Een waardige dood met 
respect voor de  
autonomie van de patiënt 

orgaandonor te willen zijn. En stel dat deze 
persoon met een infauste prognose op de ic 
ligt en besloten is om de behandeling te staken 
en patiënt geschikt is voor non-heart-beating 
 orgaandonatie. De kans dat de patiënt dan 
komt te overlijden binnen het tijdframe dat do-
natie haalbaar is, is ongeveer 50 procent. In de 
helft van de gevallen zal de patiënt niet kunnen 
doneren, ook al is dat zijn geregistreerde wil 
en is hij in principe medisch geschikt. Wat zou 
erop tegen zijn om voorafgaande aan het staken 
van de behandeling van deze persoon in alle 
rust en gepland een nier uit te nemen en daarna 
op de ic de behandeling te staken? 
Er zijn argumenten tegen, maar zeker ook 
argumenten voor te noemen.

Tegenargumenten
Duidelijk is dat de huidige regelgeving en 
donatieprotocollen (nog) niet voorzien in deze 
vorm van orgaandonatie, hoewel het ook niet 
nadrukkelijk verboden is. Daarnaast is in het 
geval van uitname van een of beide nieren spra-
ke van een grote medische interventie zonder 
dat daartoe een medische noodzaak bestaat. 
Verder bestaat het risico dat de patiënt na het 
staken van de behandeling (en dus na uitname 
van een nier) niet snel overlijdt en door het 
ontbreken van de nieren pijn en ongemak zal 
ervaren.
De patiënten zullen door uitname van een of 
beide nieren niet direct komen te overlijden, 
maar uitname kan postoperatief wel degelijk 
aanleiding tot belastende symptomen vormen, 

zoals pijn, onrust, misse-
lijkheid en insulten.2 Het 
uitnemen van beide nieren 
kan bij een langer sterfbed 
dus zorgen voor een groter 
lijden dan bij de uitname 
van één nier of geen nieren. 
Ten slotte is een plausi-
bel tegenargument dat 

orgaanuitname voorafgaande aan de dood het 
wantrouwen van de samenleving tegenover 
orgaandonatie kan vergroten.

Waardige dood
Toch zijn de ethische voordelen van vervroegde 
donatie minstens zo groot.  Het aantal nieren 
van optimale kwaliteit dat voor transplantatie 
beschikbaar is, zal toenemen. De ontvangers 
van nieren die onder ideale omstandigheden 
zijn uitgenomen, zullen veel beter af zijn dan 
met de transplantatie van nieren van marginale 
kwaliteit. De wachtlijst zal krimpen. 

Het sterven kan in alle rust plaatsvinden, 
iets waar de naasten van de patiënt veel baat 
bij hebben. Ook hulpverleners zullen dit zo 
ervaren.  
Artsen en verpleegkundigen vinden zichzelf 
regelmatig in spagaat als zij goede palliatieve 
zorg willen geven, maar zij willen aan de 
andere kant ook organen van goede kwaliteit 
afleveren.3 4 Als vervolgens de helft van de 
potentiële donoren geen donor kan worden, is 
dat extra demotiverend. Ook blijkt dat artsen 
en verpleegkundigen de operatiekamer een ver-
keerde plaats vinden om end-of-life care te geven 
in geval van non-heart-beating donatie.5 
Bovendien kan de nieruitname niet meer tot 
mogelijke belangenverstrengeling leiden: de 
zorg op de operatiekamer is vooral gericht op 
de zorg voor het donororgaan en de zorg op de 
ic is volledig gericht op palliatieve zorg voor de 
stervende. 
Mensen die in het donorregister hebben 
aangegeven orgaandonor te willen zijn, zullen 
een grotere kans hebben dat hun wens wordt 
vervuld. 
Dit alles betekent een waardige dood, in alle 
rust en met respect voor de autonomie van de 
patiënt.

Controversieel
De dead-donor-rule is een goede regel en vormt 
een geruststelling voor de samenleving dat 
geen organen worden uitgenomen voordat 
de patiënt is overleden en dat uitname niet de 
dood veroorzaakt. Toch staat deze ‘regel’ de 
laatste tijd ter discussie. Er zijn wetenschap-
pers die stellen dat ‘hersendood als dood’ niet 
meer te verdedigen is, en dat in plaats van 
hersendood over brain failure gesproken moeten 
worden.6 Ook bij non-heart-beating orgaan-
donatie staat de dead-donor-rule op de tocht. Er 
gaan steeds meer stemmen op die zeggen dat 
de vaststelling van irreversibele hersenschade 
voldoende reden is om over te gaan tot orgaan-
uitname. Uitname van een of beide nieren 
voorafgaande aan het staken van behandeling, 
zoals door ons beschreven, past in deze trend 
van denken. 
Wij realiseren ons dat orgaanuitname vooraf-
gaande aan het staken van een zinloos geachte 
behandeling in plaats van na het intreden van 
de dood een zeer controversieel voorstel is. In-
tuïtief zullen velen het afwijzen. Er zijn belang-
rijke nadelen te benoemen, maar er zijn zeker 
ook niet te negeren voordelen. Een serieuze 
afweging hiertussen zou naar onze mening op 
professioneel niveau moeten plaatsvinden.  

SaMeNvaTTiNg
n	Er is een groot tekort 

aan postmortale orga-

nen voor transplantatie. 

n	In geval van non-heart-

beating nierdonatie 

wordt na het staken 

van de behandeling 

op de ic gewacht op 

de circulatiestilstand. 

In deze periode gaan 

organen kwalitatief 

achteruit en de helft van 

de potentiële donoren 

komt uiteindelijk niet 

tot werkelijke donatie. 

n	Een mogelijkheid om 

meer kwalitatief goede 

nieren te krijgen zou bij 

infauste prognose uitna-

me van een nier vooraf-

gaande aan de dood zijn. 

De literatuurlijst en meer 
artikelen van Erwin Kompanje 
vindt u bij dit artikel op  
www.medischcontact.nl.
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