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Een Belgische brochure over orgaandonatie na 
euthanasie: weinig aandacht voor de ethische 

bedenkingen

“Euthanasie is tot op heden een contra-indi-
catie voor orgaandonatie. Dit standpunt is 
begrijpelijk maar in moreel opzicht moeilijk 
verdedigbaar. Een persoon die om eutha-
nasie verzoekt en tevens de wens te kennen 
geeft orgaandonor te willen zijn, bij wie 
geen medische contra-indicaties bestaan, is 
een geschikte kandidaat voor een NHBD-
procedure (Non-Heart-Beating-Procedure). 
Uit respect voor de autonomie en het belang 
van de ontvangers van de nieren is een 

dergelijke procedure moreel te rechtvaardigen en wen-
selijk.” Dit schreef ik in 1999 in mijn proefschrift (Kom-
panje, 1999). Ik schetste een fictieve casus, want in 1999 
was de procedure nog nergens ter wereld uitgevoerd. 

Tijdens de openbare verdediging gaf een van mijn oppo-
nenten aan dat ‘er nog heel wat water door de Maas zou 
moeten stromen voor dit gangbare praktijk zou zijn in 
Nederland’. In 1993 sprak de Nederlandse Transplanta-
tie Vereniging (NTV) zich negatief uit over orgaandona-
tie na euthanasie (NTV, 1993). In 1998 onderzocht Loes 
Kaijen voor haar doctoraalscriptie hoe o.a. intensivisten 
dachten over orgaandonatie na euthanasie. Iets meer 
dan de helft van hen was ertoe bereid dit in de praktijk 
te begeleiden (Kaijen, 1998). 
Ruim 15 jaar later is orgaandonatie na euthanasie zowel 
in Nederland als in België geen fictie meer. In 2005 deed 
in België een 42-jarige vrouw, die leed onder de restver-
schijnselen van een hersenbloeding, een verzoek om 
euthanasie en sprak ook de wens tot orgaandonatie uit. 
Na uitvoering van de euthanasie in het ziekenhuis wer-
den haar beide nieren, lever en pancreas uitgenomen 
voor transplantatiedoeleinden. De primeur was wereld-
nieuws, waarop vooral in het buitenland verontwaardigd 
werd gereageerd. In Nederland werd deze procedure 
voor het eerst in 2012 uitgevoerd. In februari 2015 
kwam het onderwerp uitvoerig in het nieuws toen het 
Radboudumc in Nijmegen weigerde een patiënt voor 
orgaandonatie na euthanasie op te nemen, vanwege het 
ontbreken van een behandelovereenkomst. In juni 2015 
stond de teller op 21 patiënten voor België en 9 voor 
Nederland. 
In Nederland bestaat er momenteel nog geen landelijke 
richtlijn. In België heeft de Belgische Transplantatie 
Vereniging in samenwerking met het LevensEinde Infor-
matieForum (LEIF) en ‘De Maakbare mens’ (een Ant-

werpse organisatie die informeert en sensibiliseert over 
maatschappelijke vragen bij biomedische ontwikkelin-
gen) vorig jaar de brochure Orgaandonatie na Euthanasie 
uitgegeven. De brochure is in het Nederlands en in het 
Frans uitgegeven.

Een gemiste kans
Orgaandonatie na euthanasie lijkt in de lage landen 
dus tot de gevestigde praktijk te gaan behoren. Ook 
al imponeerden de in 1993 door de Medisch-ethische 
Commissie van de NTV opgeworpen ethische bezwaren 
niet echt, het is niet zo dat er geen ethische bedenkin-
gen zijn. Zo is euthanasie een uiterste middel. Voor 
sommige patiënten kan met palliatieve behandeling 
van symptomen worden volstaan en is euthanasie niet 
nodig. Orgaandonatie kan wel plaatsvinden na eutha-
nasie, maar niet na palliatieve therapie. Moet de arts als 
de patiënt ook wil doneren, geen palliatieve therapie 
aanbieden, maar kiezen voor euthanasie omdat dan de 
donatie alleen mogelijk is? Mag de arts bij een patiënt 
die om euthanasie vraagt deze om orgaandonatie vra-
gen? Mogen anesthesiemedewerkers, operatieassisten-
ten, donatiefunctionarissen, anesthesisten, chirurgen 
en arts-assistenten weigeren mee te werken aan orgaan-
donatie na euthanasie vanuit gewetensbezwaren? Moet 
de ontvangende patiënt weten dat het orgaan afkomstig 
is van een donor die na euthanasie is overleden? Is 
het op dit moment al te rechtvaardigen om patiënten 
die om psychiatrische of psychologische aandoeningen 
euthanasie krijgen ook voor orgaandonatie te selecte-
ren? Deze vragen zijn momenteel nog niet afdoende 
geanalyseerd. 
In paragraaf 3.5 van de Belgische brochure worden in 
drie pagina’s zes ethische uitdagingen besproken. Het 
blijft helaas oppervlakkig. In ieder geval worden de hier-
boven genoemde ethische vragen in het geheel niet, of 
oppervlakkig genoemd. 

© 2016 Koninklijke Van Gorcum



TGE jaargang 26 - nr. 2 - 2016
64

Orgaandonatie na euthanasie is weliswaar ethisch te 
rechtvaardigen maar zeker niet in alle gevallen en onder 
alle omstandigheden. Hier zal meer aandacht aan gege-
ven moeten worden om deze zeer bijzondere praktijk 
op lange termijn te kunnen blijven rechtvaardigen. De 
Belgische brochure voorziet hier helaas niet in. Een 
gemiste kans. Het is te hopen dat in de aankomende 
Nederlandse richtlijn hier meer aandacht voor zal zijn. 

Belgische Transplantatie Vereniging/ LevensEinde 
InformatieForum/ De Maakbare Mens. Orgaandonatie na 
Euthanasie. 2015. www.demaakbaremens.org/themas/
levenseinde/orgaandonatie-na-euthanasie/brochure-
orgaandonatie-na-euthanasie/
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De patiënt echt terug?
Bespreking van De patiënt terug van weggeweest. 

Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis 

In 2010 eindigde ik een nogal kritsche 
bespreking van een boek van Frans Vosman 
en Andries Baart (‘Aannemelijke zorg’) in 
het blad van de Nederlandse Vereniging voor 
Bioethiek met de opmerking dat beiden 
de kans hadden gemist een overtuigend 
zorgethisch onderzoeksprogramma te for-
muleren. Dit boek zou dat verwijt kunnen 
ontkrachten: het is een verslag van een vijf 
jaar durend project (2009-2014) om de zorg 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg 
‘menslievender’ te maken. Het begon alle-

maal in 2007, toen in twee grote discussiebijeenkomsten 
een notitie werd besproken die voorstelde om de zorg 
behalve technisch uitstekend, ook betrokken, zorgzaam 
en aardig (‘gewoon lief’) te laten zijn. Dat was het begin 
van een project onder leiding van beide zorgethici. 

Eén van de openingshoofdstukken betreft een kroniek 
van het project en beschrijft de belangrijkste bestand-
delen. Lerende gemeenschappen waren vanaf het begin 
cruciaal: zorgverleners van een afdeling leerden daar om 
te werken vanuit de opgaven waar patiënten mee worden 
geconfronteerd. Het concept ‘opgaven’ (in tegenstelling 
tot ‘klachten’ of ‘problemen’) speelt daarbij een cen-
trale rol. In hoofdstuk 12 wordt zelfs gesproken over ‘het 
denk- en kijkraam van opgaven en responsen’. Ik weet 
niet precies wat een kijkraam is, maar het is kennelijk 

cruciaal voor het bereiken van het centrale doel: een 
‘lief ziekenhuis’. Echter, het ziekenhuis moest niet alleen 
‘lief’ maar ook ‘lean’ worden. ‘Lean’ is ontleend aan de 
productiestrategie van Toyota om zo efficiënt mogelijk 
te werken. Dat er een tegenstrijdigheid schuilt in beide 
doelen, daarvan waren de ‘trekkers’ van het project zich 
bewust, maar of ze er een oplossing voor hebben gevon-
den wordt niet duidelijk. 

Gelukt?
Hoe goed is het nu gegaan met dit project? Een belang-
rijk probleem is steeds de inbedding in het ziekenhuis 
geweest. Het lijkt toch vooral een project van zorgethici 
voor het ziekenhuis en niet een project dat vanaf de 
werkvloer kwam. Dat blijkt ook uit de auteurslijst: van de 
22 auteurs zijn er vijf werkzaam als zorgverlener, waarvan 
drie in het St Elisabeth; de overige auteurs komen uit 
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