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Nederland is goed in donorpreventie 

ROLAND FRIELE, REMCO COPPEN EN RICHARD MARQUET, NI  

  

Bij het NIVEL-onderzoek naar het donorpotentieel, uitgevoerd in opdracht van 

VWS, plaatst Erwin J.O. Kompanje enkele kritische kanttekeningen (MC  32-

33/2003: 1220). Hij verwijt ons dat we geen rekening hebben gehouden met de 

speciale behandeling die CVA-patiënten krijgen in Nederland, waardoor er steeds 

minder hersendode orgaandonoren ontstaan uit deze categorie. Ook wijst hij erop dat 

slechts een bepaalde fractie van de CVA-doden in aanmerking komt voor 

orgaandonatie, en dat je alleen díe zou moeten meetellen. Ten slotte constateert hij 

dat veel verkeersslachtoffers niet in aanmerking komen als donor, omdat zij niet 

overlijden in het ziekenhuis. 

 

Dit zijn inhoudelijk juiste opmerkingen. Deze overwegingen kunnen helpen een 

preciezere schatting te maken van het aantal overledenen - naar aard en locatie - dat 

daadwerkelijk in aanmerking zou kunnen komen voor orgaandonatie. Maar het is 

heel lastig, zo niet onmogelijk, om deze effecten te voorzien van maat en getal. Het 

gaat om inschattingen. 

 

Kompagne verwijt ons ook geen rekening te hebben gehouden met non-heartbeating-

donoren. Dit lijkt een terecht verwijt, immers juist in Nederland is het aandeel non-

heartbeating-donoren dramatisch gestegen tot bijna eenderde van het totaal aantal 

donoren in 2001. Deze stijging is echter niet gepaard gegaan met een toename van 

het aantal donoren, noch met een verandering in de morbiditeitscategorieën van 

orgaandonoren. Daarom hebben we de non-heartbeating-donoren en de heartbeating-

donoren gelijk behandeld in ons onderzoek. 

 

De verfijning die Kompagne voorstelt, is relevant als nader wordt ingezoomd op 

cijfers van één land. Het gaat dan wel om een andere onderzoeksvraag. Deze vraag 

ligt nu - deels - voor bij de tweede evaluatie van de wet op de orgaandonatie die het 

NIVEL samen met het AMC, momenteel uitvoert. 
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