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10 Sterven als      
 onderhandelingsproces 
 Het definiëren van de dood  
 vanuit verschillende belangen

Erwin J.O. Kompanje

Hoe ‘meet’ je iemands dood en welk moment kies je daarvoor? De dood 
van een mens is onder normale omstandigheden gemakkelijk vast te 
stellen. Met het overlijden vervallen de rechten en plichten van de voor-
malige persoon en kunnen nabestaanden maatregelen nemen over 
lijkbestemming en nalatenschap. Ontwikkelingen in de geneeskunde, met 
name binnen de transplantatiegeneeskunde, hebben een schemergebied 
doen ontstaan waarin de dood niet zo gemakkelijk vast te stellen is. 
Daarbij hebben opeens anderen dan de naasten van de overledene belang 
bij de bepaling van het doodsmoment: transplantatieartsen en patiënten 
op de wachtlijst voor een donororgaan. Deze belangen kunnen strijdig zijn 
met de belangen van de nabestaanden van de overledene. 

10.1 Inleiding
Elke dag overlijden er in Nederland ongeveer 380 mensen, per jaar circa 
135.000. De meesten sterven zoals patiënt 1 (zie Kader 10.1). In Nederland 
moet een arts de dood vaststellen en een verklaring van overlijden opstellen. 
De arts markeert de scheidslijn tussen leven en dood op een moment, een 
tijdstip, vaak tot op de minuut nauwkeurig. Voor de naasten van de overledene 
is het vaststellen van het doodsmoment van belang. Hierna vervallen namelijk 
de rechten en plichten van de overledene en kunnen zij onder andere maat-
regelen nemen om zijn of haar bezittingen een nieuwe bestemming te geven 
en om het dode lichaam te begraven of cremeren. 

Door ontwikkelingen in de geneeskunde hebben anderen dan de naasten van 
de patiënt een belang gekregen bij de doodverklaring van een persoon. 
Bijvoorbeeld mensen die belang hebben bij het verkrijgen van de organen van 
de overledene. Artsen kunnen organen, zoals hart, lever, longen en nieren, en 
weefsels, zoals huid, hoornvliezen en beenderen, transplanteren naar patiënten 
met orgaanfalen. 

Maar patiënten die zijn doodverklaard op de manier zoals patiënt 1, zijn niet 
geschikt voor orgaandonatie. Dit komt door de zogenaamde warme ischemie. 
Na de dood zijn organen in een nog warm lichaam verstoken van zuurstofrijk 
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bloed. Hierdoor treedt ernstige weefselschade op, waardoor deze organen 
niet meer succesvol getransplanteerd kunnen worden. 

Om aan de groeiende vraag naar organen voor transplantatie te kunnen 
voldoen, zochten artsen naar een verschijningsvorm van dood zonder het 
probleem van de warme ischemie. Deze ‘nieuwe dood’ werd rond 1968 
gedefinieerd in de vorm van de primaire hersendood. Na verloop van tijd 
bleek echter dat steeds minder mensen hersendood raakten door betere 
intensive care. En dat er dus onvoldoende organen en weefsels beschikbaar 
kwamen. Hierdoor ontstond er opnieuw behoefte aan een bijstelling van de 
wijze waarop de arts gewend was om de dood vast te stellen. 

Dit hoofdstuk beschrijft het vaststellen van primaire hersendood als een nieuwe 
meetpraktijk, hoe deze praktijk zich onder invloed van het belang van orgaan-
transplantatie heeft ontwikkeld, en tot welke dilemma’s dit leidt. Paragraaf 10.2 
beschrijft allereerst het stervensproces en welke organen hierbij een rol 
spelen. Vervolgens geeft paragraaf 10.3 de traditionele manier van ‘meten van 
de dood’ weer. Paragraaf 10.4 introduceert het concept van primaire hersen-
dood, dat van belang blijkt voor orgaandonatie, waarna paragraaf 10.5 ingaat 
op deze nieuwe vorm van meten van de hersendood. Omdat de tijd na de 
‘circulatiestilstand’ zo kort mogelijk moet zijn voor het levend houden van 
organen, zorgt dit voor dilemma’s rond orgaantransplantatie van levende 
organen. Deze worden beschreven in paragraaf 10.6. In paragraaf 10.7 volgt 
tot slot een blik op de toekomst. Hoe ziet de toekomst van het meten van de 
primaire hersendood met betrekking tot orgaandonatie eruit?

Kader 10.1 Vier praktijksituaties: vaststellen van de dood

Patiënt 1 
De 83-jarige B.T. is stervende. Zij is buiten bewustzijn, ademt onregel-
matig, haar hartslag is snel en de kleur van haar huid grauw. Dan stopt 
haar ademhaling en vervolgens ook haar hartslag. De aanwezige familie 
belt de huisarts. Deze arriveert een halfuur later en onderzoekt het 
lichaam van de vrouw. De huid is nu ivoorkleurig en voelt hard en koud 
aan. De arts gebruikt zijn stethoscoop om naar ademhaling en hartslag 
te luisteren. Deze zijn niet meer hoorbaar. Hij opent de ogen van de 
overledene en schijnt met een zaklampje in de pupillen. Deze zijn wijd 
en reageren niet meer op de lichtprikkel, de spanning van de oogbol is 
ook verdwenen, het hoornvlies oogt mat. De arts verklaart de vrouw 
overleden en vult de overlijdenspapieren in.
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Patiënt 2 
De 48-jarige S.B. ligt na een grote hersenbloeding op de intensive care. 
Hij is diep comateus. Op toegediende pijnprikkels op het nagelbed 
strekt hij zijn rechterarm. Vier dagen na de opname op de intensive care 
wordt het niet zinvol geacht om nog verder door te behandelen, gezien 
de ernstige schade. De beslissing om de behandeling te staken, om 
hem te laten overlijden, is genomen. Gezien zijn jonge leeftijd is hij 
geschikt voor orgaandonatie. De behandelend arts vraagt hiervoor 
toestemming aan de familieleden. Zij stemmen hierin toe. Vier uur later 
wordt de mechanische beademing gestaakt. Hierna ademt de patiënt 
oppervlakkig, maar regelmatig door. De patiënt blijft aangesloten aan 
een monitor die hartslag, ademhaling en bloeddruk registreert. Na het 
staken van de beademing daalt de bloeddruk sterk. Ongeveer 35 
minuten na het staken van de mechanische beademing stopt de 
ademhaling en vervolgens ook de hartslag. Na exact vijf minuten geen 
hartactie meer op de monitor waargenomen te hebben, wordt de 
patiënt door de arts doodverklaard en door twee verpleegkundigen 
snel naar de operatiekamer gereden. Hier staat een chirurgisch team 
klaar om de nieren en lever uit te nemen voor transplantatiedoeleinden. 

Patiënt 3
De 18-jarige B.R. is met zijn scooter ten val gekomen. Hij droeg geen 
hoofdhelm. Met ernstig schedelhersenletsel wordt hij opgenomen op 
de intensive care. Hij wordt mechanisch beademd en krijgt medicatie 
om de bloeddruk op peil te houden. Hij is diep comateus. Acht uur na 
opname blijken bij controle de pupillen niet meer te reageren op 
lichtprikkels. Er wordt besloten om te onderzoeken of andere hersen-
stamreflexen nog actief zijn. Deze blijken eveneens afwezig. Artsen 
uiten het vermoeden van primaire hersendood. Er wordt een elektro-
encefalogram (eeg) verricht om te zien of er nog activiteit in de buiten-
ste laag van de hersenschors is. Een neuroloog beoordeelt het eeg. Er 
blijkt geen activiteit meer in de hersenschors te zijn. Ten slotte onder-
zoekt de intensivist of er nog spontane ademhaling aanwezig is. 
Hiervoor wordt de man kortdurend losgekoppeld van de mechanische 
beademing en nauwkeurig geobserveerd. Er is geen spontane ademha-
ling. De intensivist verklaart hem nu formeel hersendood. Dit houdt in 
dat, hoewel het hart nog klopt en alle andere organen en weefsels 
buiten de hersenen nog functioneren, deze persoon dood is. De 
familieleden wordt door de intensivist op de hoogte gesteld van het 
overlijden. Hij vraagt hun om toestemming voor orgaandonatie. 
Hiermee stemmen de ouders in. In afwachting van de operatie wordt de 
man invasief doorbehandeld op de intensive care. Gespecialiseerde 
intensivecareverpleegkundigen bewaken vitale functies en zorgen er 
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met medicatie voor dat deze stabiel blijven. Acht uur na vaststelling van 
de hersendood worden in alle rust zijn vitale organen op de operatieka-
mer uitgenomen. 

Patiënt 4
De 29-jarige Z.V. is zes maanden zwanger als zij plots getroffen wordt 
door een hersenbloeding. Net als bij de 18-jarige B.R. wordt op de 
tweede dag na opname formeel bij haar primaire hersendood vastge-
steld. De toestand van haar ongeboren kind in de baarmoeder is 
stabiel. Ondanks het feit dat de (hersen)dood is vastgesteld, wordt er 
niet gekozen voor het staken van de behandeling of orgaandonatie, 
maar tot het doorbehandelen op de intensive care om het kind in de 
baarmoeder verder te laten groeien. De vrouw is dus formeel hersen-
dood, en dus ook dood, maar zij wordt (nog) niet doodverklaard. De 
reden hiervoor is dat een kind niet geboren kan zijn uit een moeder die 
weken daarvoor is doodverklaard. Ruim vijf weken later wordt het kind 
via een keizersnede geboren. De vrouw wordt na de operatie losgekop-
peld van de beademing, het hart stopt na vijf minuten, waarna zij 
doodverklaard wordt. 

10.2 Sterven als proces: hartdood en secundaire hersendood
Niet alle organen, weefsels en cellen sterven tegelijkertijd. Daar kunnen minuten, 
uren of dagen tussen zitten. Sterven is een proces waarbij om praktische 
redenen een moment gekozen moet worden waarop de mens als dood 
beschouwd mag worden, ook al zijn nog niet alle organen en lichaamscellen 
afgestorven.

Het overgrote deel van de mensen sterft op het moment dat de circulatie van 
bloed is gestopt. Dit wordt circulatiestilstand genoemd. Als dit primair wordt 
veroorzaakt door de stilstand van het hart, dan zullen als gevolg daarvan de 
hersenen verstoken raken van bloedcirculatie, waardoor stilstand van de 
ademhaling optreedt en het bewustzijn en de motoriek verdwijnen. De 
hersenen – het meest kwetsbare orgaan – sterven na de circulatiestilstand het 
eerste af door zuurstoftekort. Over het algemeen wordt aangenomen dat als 
de circulatiestilstand langer dan tien tot dertig minuten duurt, de dood van 
alle vitale organen zeker is. Ook andere tekenen van dood zijn dan waar te 
nemen (zie patiënt 1). 

Hartdood
Leven is afhankelijk van de circulatie van bloed door het lichaam. Daarom is het 
logisch dat het hart een belangrijk orgaan is bij het vaststellen van de dood. 
Maar het hart is vervangbaar. Een kunsthart, mechanische hartondersteuning, 
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de hart-longmachine of extra-corporale-membraam-oxygenatie19 (ECMO) 
kunnen de functie overnemen. Het eigen hart kan daarbij dood, functieloos of 
afwezig zijn, terwijl het individu levend is en een normaal bewustzijn heeft. 
Ook tijdens een harttransplantatie is er een periode zonder hart, maar de 
persoon is dan niet dood. Het vaststellen van de dood na stilstand van het hart 
kan dus alleen als er geen enkele vorm van technische of medische ondersteu-
ning gebruikt wordt. Als deze vorm van ondersteuning van bloedcirculatie wel 
plaatsvindt, blijven de hersenen voorzien worden van zuurstofrijk bloed, 
waardoor de dood niet kan worden vastgesteld. 

Secundaire hersendood
De hersenen zijn belangrijk voor vele processen in het lichaam, waaronder 
bewustzijn. Hersenen zijn onvervangbaar en zonder functionerende hersenen 
is het voortleven van een organisme, zelfs met de meest optimale ondersteu-
ning van de functies van alle andere organen in het lichaam, beperkt. 
Bovendien worden bewustzijn en communicatie met de omgeving als cruciaal 
onderdeel van leven gezien. Vandaar dat de orgaandood van de hersenen van 
belang is bij de bepaling van het doodsmoment. 

Bij het verstrijken van een bepaalde tijd zonder bloedcirculatie en ademhaling 
zullen hersenen onherstelbaar afsterven. Bij een volwassene met een normale 
lichaamstemperatuur zijn binnen circa vijf tot vijftien minuten de hersenen als 
geheel volledig geïnfarceerd, en dus afgestorven (zie patiënt 2). Dit wordt het 
functioneel falen van het orgaan hersenen, ook wel ‘natuurlijke hersendood’ 
genoemd, of ‘secundaire hersendood’. ‘Natuurlijk’ omdat de toestand ontstaat 
zonder medisch ingrijpen, ‘secundair’ omdat het afsterven van de hersenen het 
gevolg is van de circulatiestilstand. Het is dus de orgaandood van de hersenen 
die van het grootste belang is bij de doodbepaling. 

10.3 Het vaststellen van de hartdood en secundaire hersendood
De dood van de mens wordt onder normale omstandigheden vastgesteld door 
de afwezigheid van hartactie en ademhaling. De blijvende afwezigheid van 
deze functies bepaalt de dood, de aanwezigheid ervan het leven.

De stilstand van de bloedcirculatie is eenvoudig vast te stellen als afgeleide 
van de stilstand van het hart. Op diverse plaatsen op het lichaam zijn door het 
kloppen van het hart pulsaties van slagaderen met de vingers te voelen of te 
horen met een stethoscoop (zie patiënt 1). De aan- of afwezigheid van adem-
haling kan worden onderzocht met een stethoscoop. Een arts kan hartactie 
ook bepalen door de patiënt aan te sluiten op een hartmonitor. De dood kan 

19  Dit is een behandeling met een apparaat die de functie van het hart en de longen kan 
overnemen.
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echter pas met zekerheid worden vastgesteld in combinatie met andere 
tekenen, zoals lijkstijfheid, lijkvlekken, verlies van spanning van de oogbol en 
uiteindelijk rotting van weefsel. 

Deze vorm van doodbepaling kan het traditionele meten van de dood worden 
genoemd en is algemeen erkend. Vrijwel alle mensen zullen na het sterven op 
deze wijze worden doodverklaard (zie patiënt 1). De aanwezigheid van dood is 
immers goed waarneembaar en de afwezigheid van leven, door de duidelijke 
tekenen van dood, is evident. Het idee van secundaire hersendood als gevolg 
van hartdood en ademhalingsstilstand als conceptueel ijkpunt is begrijpelijk en 
logisch. 

Maar is de dood van hersenen zo cruciaal dat de geïsoleerde dood van dit 
orgaan ook als volledige dood te zien is? Bepalen dode hersenen in een nog 
levend lichaam de dood van de mens? Hiermee komen we bij een andere, 
door moderne technologie ingegeven wijze van doodverklaren: de primaire 
hersendood. 

10.4 De introductie van het concept primaire hersendood 

Het vaststellen van de dood bij mechanisch beademde comateuze patiënten
In 1959 viel het Franse neurologen op dat bij patiënten met een ernstige 
hersenaandoening die zij mechanisch beademden, op een gegeven moment 
alle meetbare reflexen uitvielen, en het eeg geen activiteit meer vertoonde. 
Ook een arteriografie (waarbij door middel van contrastvloeistof de bloedva-
ten in de hersenen zichtbaar worden gemaakt op een röntgenfoto) liet zien dat 
er sprake was van stilstand van bloedcirculatie in de hersenen. Zij noemden dit 
‘coma dépassé’, ter onderscheid van het ‘gewone’ coma. Zij beschreven 
hiermee de eerste gevallen van ‘onnatuurlijke’ hersendood of ‘primaire’ 
hersendood. ‘Onnatuurlijk’ omdat het zonder mechanische beademing op een 
intensive care niet zou kunnen zijn ontstaan. ‘Primair’ omdat alleen de hersenen 
geïsoleerd waren afgestorven en alle andere organen en weefsels in het 
lichaam nog levend waren. 

Hersendood ontstaat dus alleen maar op een intensive care, niet daarbuiten. 
Er bestaat dan geen spontane ademhaling meer; zuurstof komt in het lichaam 
binnen door mechanische beademing. Het hart klopt omdat het zuurstof krijgt 
door de mechanische beademing (zie patiënt 3 en 4). 

Het beschrijven van de primaire hersendood bewees volgens de Franse 
neurologen dat er sprake is van orgaandood van de hersenen, maar niet dat 
hiermee ook de gehele individuele mens dood is. Zij hielden voor het bepalen 
van het doodsmoment (nog) vast aan de traditionele manier van ‘meten’: de 
stilstand van hart, bloedcirculatie en ademhaling. 
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Het belang van vaststelling van de primaire hersendood voor orgaandonatie
In maart 1966 vond in London een symposium plaats over de ethiek van 
orgaantransplantatie. “Ik wil wat olie op het vuur gooien,” begon de transplan-
tatiechirurg Alexandre zijn voordracht (Wolstenholme & Connor 1966). Hij 
besprak hoe in zijn ziekenhuis negen patiënten met schedelhersenletsel in 
coma dépassé ‘doodverklaard’ waren, terwijl hun hart nog klopte, waarna hun 
nieren waren getransplanteerd. Hij ging hierbij dus een belangrijke stap verder 
dan de hierboven genoemde Franse auteurs: zij hadden alleen de orgaandood 
van de hersenen vastgesteld, maar niet de persoon doodverklaard. 

De transplantatieartsen waren enthousiast. Immers, de mogelijkheid om 
organen te transplanteren werd sterk gehinderd door de warme ischemie. Als 
mechanisch beademde patiënten in coma dépassé doodverklaard konden 
worden, was dit probleem opgelost. 

Hierna ging de ontwikkeling snel. In 1967 sprak Henry Beecher over “Ethical 
problems created by the hopelessly unconscious patients” (Beecher 1968). Hij 
legde het verband tussen het doodverklaren van patiënten in coma dépassé 
en de belangen van de transplantatiegeneeskunde. In januari 1968 werd 
Beecher benoemd als voorzitter van een adhoc-commissie aan de universiteit 
van Harvard om brain death te onderzoeken. De resultaten werden in augustus 
1968 gepubliceerd (Ad Hoc Committee of the Harvard School to Examine the 
Definition of Death 1968). De commissie opende haar artikel met: “Our primary 
purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death.” Een reden 
voor deze nieuwe definitie luidde: “Obsolete criteria for the definition of death 
can lead to controversy in obtaining organs for transplantation.” 

Duidelijk is dat vanaf het begin de belangen van de transplantatiegeneeskunde 
zwaar hebben gewogen bij het definiëren van de hersendood als dood. 
Zonder transplantatiegeneeskunde is er immers geen noodzaak om ‘hopeloos 
comateuze patiënten’ met kloppend hart dood te verklaren. Hen onherstelbaar 
(irreversible) verklaren is voldoende om de behandeling te staken, waarna, na 
stilstand van het hart, de mens doodverklaard kan worden. Het lijkt aanneme-
lijk dat de adhoc-commissie deze keuze heeft laten liggen vanwege het belang 
van het verkrijgen van organen. Het was immers niet zo dat de ziekenhuizen in 
die tijd vol lagen met hersendode patiënten. Als de mogelijkheden van 
transplantatiegeneeskunde in 1968 niet zouden hebben bestaan, zou de 
hersendood niet als dood zijn beschreven (Giacomini 1997). 

Acceptatie van primaire hersendood in Nederland
Met het vaststellen van primaire hersendood was een nieuwe, algemeen 
geaccepteerde vorm van dood gedefinieerd en een ‘nieuwe meetpraktijk’ 
ontstaan. Veel landen volgden het voorbeeld om deze vorm van dood te 
definiëren. Wel is de keuze voor de hersenen als essentieel orgaan voor 
vaststelling van het doodsmoment een keuze. Niet iedereen beschouwt de 
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mens overleden als duidelijk is dat de hersenen dood zijn. De vaststelling van 
de dood van de hersenen is een indicator dat het individu nu als dood te 
beschouwen is, net zo goed als de persisterende stilstand van het hart zonder 
vervanging een indicator is dat de dood is ingetreden. 

In Nederland werden de nieuwe criteria voor vaststelling van de hersendood 
naadloos overgenomen van de Harvard-criteria, in mei 1971 beschreven. Het 
vaststellen van de dood behoorde tot dat moment tot het domein van de arts. 
De overheid bemoeide zich er niet mee. Nu het vaststellen van de primaire 
hersendood gelijk werd gesteld aan het oude overlijden werd het ook een zaak 
van bemoeienis van de overheid, vanwege de noodzakelijke wet -en 
regelgeving. 

In Nederland werd aan de Gezondheidsraad gevraagd een advies over 
hersendood uit te brengen. Deze heeft in 1973, 1996 en 2006 advies uitge-
bracht. In 1996 stelde de Commissie Hersendoodcriteria van de Gezondheidsraad 
dat “de dood van de mens wordt bepaald door de dood van de hersenen”. 
Met deze formulering rechtvaardigde de Commissie het argument om primaire 
hersendood als dood te beschouwen. Het meest recente advies zal voor de 
zomer van 2015 verschijnen. (Noot van redactie: De publicatie ‘Vaststellen van 
de dood bij postmortale orgaandonatie - Protocollen en criteria, inclusief een 
geactualiseerd Hersendoodprotocol (nr. 2015/13)’ is inmiddels verschenen en 
te downloaden via www.gr.nl.)

De adviezen van de Gezondheidsraad vormen de basis van beleid over 
doodvaststelling bij primaire hersendood in Nederland. De Nederlandse 
overheid heeft, op basis van deze adviezen, het standpunt ingenomen om 
primaire hersendood als dood te beschouwen. Dat moest zij wel, omdat de 
hersendode patiënt niet voldeed aan de gangbare criteria van doodverklaren. 
Zonder de acceptatie door de overheid van de hersendood als zijnde dood, 
zouden hersendode patiënten gedood kunnen worden door orgaanuitname, 
en zouden chirurgen zich schuldig maken aan doodslag. 

Met de acceptatie van hersendood als dood is tegemoetgekomen aan de 
zogenaamde dead donor rule. Deze regel stelt dat de mens dood moet zijn 
verklaard voordat vitale organen kunnen worden uitgenomen en dat de patiënt 
niet mag worden gedood voor het verkrijgen van organen (Robertson 1999). 

10.5 Het vaststellen van de primaire hersendood 
Er zijn in de wereld momenteel twee gangbare concepten van primaire 
hersendood, oftewel ‘hersendood als dood van de mens’: de totale hersen-
dood (whole brain death) en hersenstamdood (brain stem death). 

Het concept van de totale hersendood gaat uit van “een volledig en definitief 
verlies van de functies van de hersenen en de hersenstam, inclusief het 

www.gr.nl
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verlengde merg” (Gezondheidsraad 1996). Dit houdt in dat het functioneren 
van de onderdelen van de hersenen in hun onderlinge samenhang is beëin-
digd. De voor het mens-zijn kenmerkende, hogere functies zijn beëindigd, 
evenals de essentiële intermediaire en ondersteunende functies. Om dit vast 
te stellen is vereist dat er permanent functieverlies van hersenstam en grote 
hersenen is waargenomen. 

Het concept van de hersenstamdood gaat uit van het feit dat als de centrale 
regelstations voor ademhaling, bloeddruk en hartslag en het activerende 
systeem in de hersenstam (ARAS) definitief en onherstelbaar hun functie 
hebben verloren, de hersenen niet meer als geheel kunnen functioneren (death 
of the brain as a whole). 

Voor de totale hersendood moet bewezen zijn dat de hersenen als geheel 
functieloos zijn. Toch wordt er alleen onderzoek gedaan naar de functies van 
hersenstam en de buitenste laag van de cortex. Er wordt geen onderzoek 
gedaan naar de diepere lagen van de cortex of naar de middenhersenen en 
hypothalamus. Dus eigenlijk is vaststelling van de totale hersendood ook een 
death of the brain as a whole. 

Primaire hersendood wordt in Nederland vastgesteld na drie fasen van 
onderzoek. Tijdens de eerste fase worden de zogenaamde prealabele voor-
waarden onderzocht. De arts die de hersendood wil vaststellen, moet bewijs 
leveren dat het verklaarbaar is dat de patiënt in deze toestand is geraakt. 
Bijvoorbeeld een CT-scan waarop een hersenbloeding zichtbaar is. Verder zal 
de patiënt een normale lichaamstemperatuur en bloeddruk moeten hebben en 
moet er geen sprake zijn van een vergiftiging. Tijdens de tweede fase vindt 
klinisch-neurologisch onderzoek plaats. Hierbij wordt door de neuroloog of 
neurochirurg de diepte van het coma onderzocht. Er kunnen geen spierreac-
ties op krachtige pijnprikkels worden opgewekt en de ogen zijn gesloten. Er 
wordt verder onderzoek gedaan naar de reacties van acht paar 
hersenstamzenuwen. 

Als de resultaten van het onderzoek in de eerste twee onderzoeksfasen 
negatief zijn, is er vermoeden van hersendood. Dit zal moeten worden beves-
tigd door aanvullend onderzoek. Om hersenstamdood vast te stellen, wordt in 
de derde fase vervolgens alleen nog onderzoek gedaan naar de al dan niet 
aanwezige spontane ademhaling via de zogenaamde apneutest. Hiervoor 
wordt de patiënt gedurende enige tijd losgekoppeld van de mechanische 
beademing en wordt geobserveerd of er ademhaling optreedt. Om de totale 
hersendood vast te stellen, wordt naast de apneutest ook nog een oppervlak-
te-eeg vervaardigd. Het eeg moet vlak (iso-elektrisch) zijn. Als er geen 
spontane ademhaling meer is en het eeg vertoont een vlakke lijn, dan is de 
patiënt ook in juridische zin hersendood en dus overleden. 
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Primaire hersendood als tegen-intuïtieve, maar rationeel verdedigbare keuze
Dat primaire hersendood als volledige dood wordt gezien, is een keuze. Als 
grote waarde gehecht wordt aan bewustzijn en interactie met de omgeving, is 
het conceptueel, moreel en pathofysiologisch logisch en verdedigbaar om 
primaire hersendood als dood van een individu te beschouwen. Het individu is 
irreversibel opgehouden te bestaan en de sturing van lichaamsprocessen 
vanuit de hersenen is gestopt. 

Toch blijkt dat zowel de leek als professional intuïtief vaak moeite heeft om 
hersendood als dood te zien (Bockenheimer-Lucius & Seidler 1993; Truog 
2007). Er zijn te veel tekenen van leven om volledig overtuigd te zijn van het 
intreden van de dood (zie Tabel 10.1). Dit is onoplosbaar. Primaire hersendood 
zal daarom door de leek nooit gelijk worden beoordeeld met de cultureel wel 
aanvaarde hartdood en secundaire dood.
 
Tabel 10.1 Vergelijking van levende mensen, hersendode en hartdode  
 patiënten met betrekking tot levenstekenen.

Levenstekenen Een levend 
mens

Hersendode patiënt Hartdode 
patiënt

Kloppend hart, warme huid, 
goede huiddoorbloeding

+ + -

Ademhaling + + (door beademings-
machine)

-

Functionerende organen (nieren, 
lever, etc.)

+ + -

Functionerend immuunsysteem + + -

Groei van weefsels mogelijk + + -

Mogelijkheid van voortplanting + + -

Intra-uteriene groei van foetus 
mogelijk

+ + -

Bewustzijn + - -

Voor de leek staat primaire hersendood gelijk aan coma. Zeker gezien het feit 
dat een hersendode patiënt maandenlang ‘in leven’ kan worden gehouden (zie 
patiënt 4). Volgens sommige wetenschappers is het daarom beter om niet van 
whole brain death te spreken, maar van total brain failure (President’s Council 
on Bioethics 2008).

10.6 Circulatiestilstand: de minutenkwestie bij de niet-  
 hersendode potentiële orgaandonor
De hersendode patiënt is de ideale orgaandonor. Primaire hersendood komt 
echter als gevolg van demografische en medische ontwikkelingen steeds 

Rathenau Instituut



Rathenau Instituut 183

minder vaak voor. Hersendood is een ongewenste uitkomst van intensive 
care-geneeskunde. Artsen en verpleegkundigen zullen er dan ook alles aan 
doen om te voorkomen dat de patiënt hersendood geraakt. Hun primaire taak 
en verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Zij hebben geen enkele verant-
woordelijkheid voor het welzijn van wachtenden op een donororgaan.

Tegenstrijdige belangen bij de vaststelling van de dood
Maar terwijl de hersendode donor steeds zeldzamer wordt, wordt de wachtlijst 
van wachtenden op een donororgaan steeds langer. Daarom grijpen artsen 
voor het verkrijgen van organen in de praktijk weer terug naar de ‘hartdode’ 
donor: donoren die overleden zijn na een circulatiestilstand. Dit leidt wel tot 
enkele conflicterende aspecten: de warme ischemie, de dead donor rule en 
goede palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten. Idealiter moeten 
organen zo snel mogelijk na de circulatiestilstand uit het lichaam genomen 
worden om warme ischemie te voorkomen. Maar ook moet een arts zeker zijn 
van de dood van de patiënt. Daarnaast moet er ruimte zijn voor empathische 
zorg voor de patiënt en diens familie tijdens het sterven.

De meeste circulatory death organ donors overlijden op de intensive care na 
het staken van de mechanische beademing (zie patiënt 2). Hierna treedt er 
circulatiestilstand op. Een vraag hierbij is na hoeveel minuten circulatiestilstand 
de mens als dood beschouwd mag worden en de organen mogen worden 
verwijderd. Na circa vier minuten beginnen de hersencellen namelijk te 
versterven en na tien tot vijftien minuten zijn de grote hersenen onherstelbaar 
verstorven. Maar dit is veel te lang voor het behoud van de organen (warme 
ischemie). Daarom zoeken artsen de optimale grens op. Er zijn beschrijvingen 
van transplantatiechirurgen die al na anderhalve minuut na de circulatiestil-
stand harten hebben uitgenomen (Boucek et al. 2008). Dit is absoluut in strijd 
met de dead donor rule en het is aannemelijk dat dan ook nog geen secundaire 
hersendood is opgetreden. Ook geen irreversibele hartdood! 

In Nederland wordt nu pragmatisch circa vijf minuten ‘hands-off’ in acht 
genomen. Om aan de dead donor rule te kunnen blijven voldoen, moet dit een 
absolute grens blijven. Bij een periode korter dan vijf minuten circulatiestil-
stand, kan de secundaire hersendood niet met zekerheid worden vastgesteld 
en zal de orgaanuitname in strijd zijn met de dead donor rule. In de praktijk 
kan dit betekenen dat als een arts een hart wil transplanteren van een patiënt 
die komt te overlijden, deze patiënt zal moeten sterven op de operatiekamer. 
Dit is namelijk in het belang van het behoud van de organen. Dit belang kan 
echter conflicteren met het belang van goede zorg aan de stervende patiënt 
en diens naasten. 

Hersendood en toch doorbehandeld
Als primaire hersendood is vastgesteld, betekent dit niet per definitie dat de 
overige levende organen ook snel hun functie verliezen. Er zijn gevallen 
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bekend van maandenlange ‘overleving’ van een hersendode patiënt. In de 
volgende situatie kan dit van belang zijn. Bijvoorbeeld wanneer een zwangere 
vrouw een ernstige hersenaandoening krijgt en op de intensive care hersen-
dood raakt (patiënt 4). Dan kan besloten worden om de hersendode vrouw 
langere tijd door te ‘behandelen’ om de foetus in de baarmoeder te laten 
rijpen. 

Er is sinds 1982 een groeiende reeks van goed gedocumenteerde gevallen 
beschreven. Er werd in sommige gevallen meer dan drie maanden doorbehan-
deld na vaststelling van de hersendood. Om praktische en emotionele 
redenen werd de hersendode zwangere vrouw niet als ‘zijnde dood’ beschouwd, 
maar als ‘diep comateus’. Een kind kan namelijk niet geboren worden uit een 
moeder die drie maanden daarvoor is overleden. Ook voelen artsen en met 
name verpleegkundigen zich ongemakkelijk als zij wekenlang zorg geven aan 
een overledene. Er zijn immers veel tekenen van leven bij de volledig hersen-
dode patiënten waarneembaar: een adequaat werkend immuunsysteem, 
normale orgaanfuncties en bij de zwangere vrouwen uiteindelijk ook het 
optreden van weeën. Rationeel is de hersendode patiënt als ‘zijnde dood’ te 
beschouwen, maar intuïtief en emotioneel is dit minder gemakkelijk. 

Impasse: wat is hersendood precies?
Zoals hierboven beschreven wordt bij het vaststellen van de hersendood 
onderzoek gedaan naar uitval van functie van de hersenstam en de buitenste 
laag van de cortex. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de daartussen 
gelegen delen van de hersenen zoals de hypothalamus. Uit de praktijk blijkt 
echter dat bij circa 25 procent van de hersendode patiënten de hypothalamus 
nog normaal functioneert; er is sprake van normale hormoonproductie en 
behoud van lichaamstemperatuur (Kompanje 1999, pp. 85-99). 

Beleidsmakers worstelen met dit feit en stellen dat het voortbestaan van deze 
functies er bij de vaststelling van de hersendood “niet toe doet” (Gezondheids- 
raad 1996, p. 22). Conceptueel is het echter moeilijk te verdedigen dat hier 
sprake is van volledige hersendood. Er is namelijk ook bewijs dat de hypothala-
mus betrokken is bij hogere hersenfuncties, zodat het bagatelliseren van 
persisterende hypothalamusfunctie bij de vaststelling van de dood steeds 
moeilijker te verdedigen is (Swaab 2004, pp. 391-398; Pessoa 2010).

Volledige hersendood is dus niet vast te stellen. In alle voorkomende gevallen 
is sprake van death of the brain as a whole. Een oplossing om uit deze impasse 
te komen, zou het opheffen van de dead donor rule kunnen zijn. Orgaan-
donatie kan dan plaatsvinden wanneer bij de patiënt onherstelbaar (irreversibel) 
orgaanfalen van de hersenen wordt vastgesteld dat nooit meer zal herstellen, 
ondanks het feit dat dit falen niet gelijkstaat aan de dood van het gehele 
organisme. Orgaandonatie zou in die situatie pas mogelijk zijn na toestemming 
(bij registratie) van de patiënt of van diens naasten. Een dergelijke handelwijze 
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zal echter op weerstand stuiten uit de samenleving vanwege wantrouwen over 
de juistheid van het vaststellen van de dood. Er is sowieso meer wantrouwen 
vanuit de samenleving naar het geneeskundig proces. Primaire hersendood 
niet meer als gelijk aan de dood beschouwen zal dit probleem niet oplossen 
(Truog 2007). Daarvoor is juist deze kwestie te gevoelig. 

10.7 De toekomst van het meten van de dood: naar kortere  
 circulatiestilstand?
Het aantal mensen dat sterft door primaire hersendood neemt nog steeds 
langzaam maar gestaag af, door succesvolle preventie en behandeling van 
schedelhersenletsel door ongevallen en van spinnenwebbloedingen. Daarom 
wordt voor transplantatie steeds meer gebruikgemaakt van levende donoren, 
en van donoren die overleden zijn na een circulatiestilstand. 

Van levende donoren kan alleen een nier of een deel van de lever verkregen 
worden. Van donoren die overleden zijn na een circulatiestilstand worden 
momenteel nieren, lever, longen en eventueel andere weefsels genomen, maar 
geen harten. De nood om toch harten voor transplantatie te verkrijgen zou 
ertoe kunnen leiden dat de zekerheid van de dood geofferd wordt ten 
behoeve van wachtenden op een donorhart (Boucek et al. 2008). 

In de nabije toekomst ontstaat toenemende druk om de observatietijd na 
stilstand van de bloedcirculatie naar minder dan vijf minuten te verkorten, 
gevoed vanuit de belangen van belanghebbenden bij vitale organen voor 
transplantatie. Er zullen dan wellicht opnieuw pogingen worden gedaan om 
nieuwe criteria voor de menselijke dood te introduceren. Hierdoor zou de 
dead donor rule kunnen sneuvelen. 

Het aankomende advies van de Gezondheidsraad over doodscriteria, op 
verzoek van de minister van VWS, zal leidend zijn voor het handelen van artsen 
en verpleegkundigen. Het is echter onwaarschijnlijk dat, zowel bezien vanuit 
de samenleving als vanuit beleidsmakers, aan de zuiverheid van vaststelling 
van de dood verder getornd zal worden. 
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