
Drs. F.J. Laning-Boersema 

T ransplantaties 

Oak de dade heeft een naaste, namel1jk 
de !evende zieke. In een verantwoorde
lijke samenleving heeft die het recht op 
adequate leniging van z1jn nood. Het zelf
beschikkingsrecht moet worden geres
pecteerd, maar bezien in deze context. 

Hoewel in oude medische handboeken 
van ver voor onze jaartelling al transplan
tatietechnieken beschreven zijn is pas 
sinds enkele decennia orgaantransplanta
tie een reele en succesvolle behande
lingsmogelijkheid gebleken. Waren hoorn
vliestransplantaties in de jaren dertig al 
vaak toegepaste ingrepen, pas in de jaren 
vijftig werden de chirurgische technieken 
ontwikkeld die nodig waren om niertrans
plantaties te verrichten. Onmiddellijk dook 
toen een nieuw, overigens niet onbekend 
probleem op, de afstotingsreactie die een 
lichaam tegen het 'corpus alienum' in 
casu het getransplanteerde orgaan in stel
ling brengt. De eerste geslaagde niertrans
plantaties vonden hun basis in het gelijk 
zijn in weefselidentiteit van donor en ont
vanger. lets wat aileen het geval is bij een
eiige tweelingen. 

Omdat identieke tweelingen geen basis 
vormen voor globaal toe te passen medi
sche technologie werd het afstotingspro
bleem onderwerp van veel medisch on
derzoek. Langs twee wegen werden 
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oplossingen gevonden. De eerste is die 
der weefseltypering. Hierbij wordt naast 
de bloedgroepcompatibiliteit een anti
geen 'vingerafdruk' gemaakt van be
paalde bloedcellen van de donor. Per 
computer wordt de antigene structuur van 
de receptorpatienten op de wachtlijst ver
geleken met deze vingerafdruk en de 
'best passende' uitgeselecteerd. Deze zo
genaamde HLA matching is van groat be
lang gebleken bij nier- en beenmerg
transplantaties. Bij hoornvlies- of bot
transplantatie speelt ze een minder grate 
rol. Bij hart-, lever- en alvleeskliertrans
plantaties, die zich in ons land nog in de 
experimentele fase bevinden, is het be
lang van HLA matching nog in onderzoek. 

De tweede weg om afstoting te voorko
men is de medicamenteuse behandeling. 
Corticosteroiden en het middel cyc/ospo
rine hebben veel bijgedragen aan het ver
hogen van de acceptatiekans van het 
transplantaat bij de ontvanger. 

Naast de verbeterde chirurgische tech
niek en de succesvolle immuunsuppres
sie (onderdrukking van het afweersys
teem) zijn er voor elk type transplantatie 
bijkomende medische criteria ontwikkeld 
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die van groot belang zijn voor het slagen 
van een orgaantransplantatie. 

AI deze zaken hebben er toe geleid dat 
in ons land transplantatie van nier, hoorn
vlies, bot, huid en beenmerg als geaccep
teerde en positief geevalueerde ingrepen 
ingevoerd zijn. Voor hart-, lever- en al
vleesklier transplantatie geldt dat ze in de 
huidige evaluatiefase slechts zeer beperkt 
worden uitgevoerd. De Gezondheidsraad 
stelt in zijn advies inzake algemene trans
plantatie problematiek (1987): 'In het alge
meen is een verruiming van indicatie
stelling op medische gronden te verwach
ten ... ' Met andere woorden: in de toe
komst zullen meer transplantaties worden 
verricht. Althans dat is de verwachting als 
het aileen maar om medisch inzicht en 
kunnen gaat. Er zijn echter twee andere 
factoren die een grote rol spelen bij de 
groei van transplantatiebehandelingen. 

De eerste daarvan is het beslag dat ge
legd wordt op de financiele middelen toe
komend aan de sector volksgezondheid. 

De tweede is het complex van proble
men dat zich voordoet bij de verwerving 
van donororganen. Beide zaken hebben 
dutdeltjke politieke aspecten die zeker bin
nen de christen-democratie onderkend en 
besproken moeten worden. 

Financii:He barrieres 
Er is berekend dat het Nederlandse trans
plantatieprogramma, inclusief enige 'na
tuurlijke' groei, vijftig tot zeventig miljoen 
per Jaar zal kosten. Op een volksgezond
heidsbudget van plusminus 34 miljard is 
dat niet een extravagant bedrag. Wei be
tekent het dat bij een op nulgroei gestabili
seerd budget, een nieuw-voor-oud-werk
wtjze moet worden toegepast. Op dit mo
ment, waar op veel terreinen in de volks
gezondheid de franje wei verdwenen is en 
er echte bezuinigingspijn geleden wordt, 
IS dat geen eenvoudige operatie. Hiervoor 
zijn goede kostenstudies nodig, die ook 
nog onderling gerelateerd en vergelijk
baar gemaakt moeten worden. Duidelijk is 
inmtddels wei dat niertransplantatie goed-
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koper is dan een langdurig voort te zetten 
dialysebehandeling met de kunstnier. 
Dan gaat het aileen maar om winst in geld 
uitgedrukt. De toename van de kwaliteit 
van Ieven na niertransplantatie is hierbij 
niet gekwantificeerd. 

Die kwaliteit van Ieven wordt overigens 
voornamelijk beleefd en gewaardeerd op 
het micro-niveau - de familiekring van de 
patient en behandelende artsen. De be
vrijding die men voelt als men niet meer 
twee maal per week een dag moet dialy
seren aan de kunstnier, is enorm. Hoe zo
iets is te vertalen in winsteenheden op 
macro-niveau blijft echter een groot pro
bleem. Op macro-niveau moeten de 
kostenfactoren van de gezondheidszorg 
behalve onderling, ook nog concurreren 
met en dus afgewogen worden tegenover 
ontwikkelingen bij sectoren als onderwijs, 
defensie etc. Maar hoe weeg je gezond
heid, veiligheid en educatie in al hun com
plexiteit onderling af, als het gaat om het 
welbevinden van een volk? 

Nog moeilijker wordt het als je de blik ver
wijdt van nationaal naar mondiaal niveau. 
Hoe verhouden zich de vele miljoenen die 
de ontwikkelde Westerse wereld besteedt 
aan medisch technische hoogstandjes tot 
het ontbreken van de meest primaire ge
zondheidsvoorzieningen als goed water 
en de basisvaccinaties in de Derde We
reid? 

In het kader van dit artikel zullen we op 
deze zaken niet verder ingaan. We duiden 
ze aan om duidelijk te maken dat hier een 
nog onontgonnen gebied ligt. Het heeft 
rechtstreeks te maken met selectie in de 
gezondheidszorg en daaromtrent zal de 
christen-democratie - onontkoombaar -
een visie moeten ontwikkelen. 

Verwerving van donororganen 
Algemeen kan gesteld worden dat er een 
groeiend tekort aan donororganen is. Het 
best wordt dit ge'fllustreerd door de cijfers 
zoals die voor niertransplantaties zijn vast
gesteld. In Nederland zijn nodig voor een 
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eerste en eventuele hertransplantatie 
plusminus 700 nieren per jaar. Slechts de 
helft van deze ingrepen vindt plaats en wei 
omdat er een absoluut tekort aan donoror
ganen bestaat. Dit is overigens niet een 
probleem dat zich beperkt tot ons land. De 
wachtlijst van Eurotransplant, een organi
satie waarin Groot-Brittannie, Nederland, 
Belgie, Luxemburg en Oostenrijk samen
werken, toont van 1982-1986 een stijging 
van 4000 tot 6000 patienten bij een 
constant blijvend transplantatiegetal van 
2000 per jaar. Deze cijfers tonen aan dat 
ondanks de goede resultaten van de nier
transplantaties de uitbreiding van deze 
behandeling stagneert. 

Het tekort aan donornieren is momen
teel het belangrijkste probleem bij orgaan
transplantaties. Recent verschenen drie 
publikaties die verschillende aspecten 
van dit probleem bespreken. Het zijn: 
- De symposiumbundel van de Rijks Uni

versiteit Limburg 'Drempels bij orgaan
donatie' (april 1986) 

- Het advies inzake algemene transplan
tatie problematiek van de Gezond
heidsraad Uanuari 1987) 

- De dissertatie van H. Akveld: Trans-
plantatie en wetgeving' (mei 1987). 

Hoewel in het vervolg van dit artikel regel
matig verwezen wordt naar deze geschrif
ten is het niet mogelijk ze volledig tot hun 
recht te Iaten komen. Omdat ze te zamen 
een vrijwel volledig beeld geven van de 
complexe problematiek raden we ge'fnte
resseerden de lezing ervan aan. 

Huidige situatie 
Ondanks uitgebreide campagnes van de 
Werkgroep Donorwerving van Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot Bevorde
ring van de Geneeskunst (KNMG), Rode 
Kruis en de Nierstichting is het aantal codi
cildragers slechts zeer beperkt toegeno
men. Bij enquettering van de Neder
landse bevolking geeft 80% van de on
dervraagden steevast aan zeer positief te 
staan ten opzichte van orgaandonatie. 
Slechts 15% echter heeft een donorcodicil 
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getekend en slechts de helft daarvan 
draagt dat ook bij zich. Verondersteld 
wordt dat de discrepantie tussen het aan
tal burgers met een positieve houding ten 
opzichte van orgaandonatie en het aantal 
van hen die concreet deze houding omzet 
in de daad, zijn oorzaak vindt in een com
plex van psychologische factoren. Niet de 
verkrijgbaarheid van het codicil - er wor
den jaarlijks een tot twee miljoen blanco 
exemplaren verspreid - en niet het on
ge'fnteresseerd zijn in de materie verklaren 
deze discrepantie. Het zijn eerder onge
definieerde emoties die een rol spelen. 
Niet representatief maar wei tekenend zijn 
reacties die je als arts krijgt als je vraagt 
naar de bezwaren om een codicil te teke
nen: 'lk zou geen orgaan willen als ik niet 
zeker wist dat de gever werkelijk dood 
was' en 'misschien worden gewone men
sen wei niet helemaal goed behandeld om 
de organen aan belangrijke mensen te 
kunnen geven'. Deze in Nederland 
volstrekt irreele vrezen Ieven kennelijk 
tach onder de bevolking. Berichten in de 
krant over handel in organen in bepaalde 
Ianden, over betaling voor afstaan van 
bloed en commercie rand draagmoeders, 
dragen hieraan zeker bij. Geconstateerd 
mag worden dat de onwetendheid on
danks aile goed bedoelde voorlichting 
nog steeds groat is. Het advies van de Ge
zondheidsraad spreekt uit dat een inten
sieve bespreking van postmortale orgaan
donatie in ruime kring gewenst is. Zo'n 

Rondom orgaandonatie is 
de onzekerheid nog steeds 
groot. 
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brede maatschappelijke discussie zou ge
organiseerd en gedragen kunnen worden 
door kerkelijke en andere levensbeschou
welijke organisaties. Het is een gedachte 
die het CDA naar mijn mening krachtig 
moet ondersteunen. Niet aileen met woor
den maar oak met initiatieven. 

Cijfers voortgekomen uit onderzoek bij 
een aantal grate ziekenhuizen tonen aan 
dat het tekort aan nierdonoren niet wordt 
veroorzaakt door een tekort aan potentiele 
orgaandonoren maar door een tekort aan 
donormeldingen. Voor Nederland wordt 
berekend dat in 1980 er 786 geschikte 
n1erdonoren aanwezig waren, terwijl het 
werkelijk aangemelde aantal 125 be
droeg. Enerzijds is dit grate verschil te ver
klaren omdat geen toestemming werd ge
kregen om tot orgaan-uitname over te 
gaan, anderzijds, en dat is waarschijnlijk 
een grate groep, is er door medici en ver
pleegkundigen niet gedacht aan orgaan
donatie. De Gezondheidsraad somt daar 
een aantal redenen voor op. Persoonlijke 
weerstand tegen orgaandonatie, het niet 
herkennen van een stervende patient als 
potentiele donor, de onduidelijkheid van 
de juridische aspecten, de werklast die 
het meebrengt en zeker oak de drempel 
die het vragen van toestemming aan na
bestaanden vormt. 

Ook mevrouw prof.mr. H.O.C. Roscam 
Abbing signaleert iets dergelijks in haar 
bijdrage aan het symposium van de Rijks 
Universiteit Limburg. Zij pleit voor stimule
ring van het bewustwordingsproces in aile 
ziekenhuizen. lnzicht in de problematiek 
en inzicht in de voorhanden zijnde moge
lijkheden moeten toenemen bij de medi
sche professie. 

Een en ander moet ondersteund wor
den door het vormen van regionale trans
plantatie netwerken waar hulp in techni
sche zin te verkrijgen is via een, voor 
meerdere ziekenhuizen, beschikbaar 
team deskundigen. In dat verband 
spreekt zij zich uit voor een protocollaire 
benadering Elk ziekenhuis zou in een 
transplantatienota de regels moeten op-
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stellen die geld en ten aanzien van aanmel
ding van overleden patienten die medisch 
gezien voor donatie in aanmerking ko
men. De gedachte dat de overheid hier sti
mulerend zou kunnen werken door ge
richte bepalingen op te nemen in de er
kenningseisen voor ziekenhuizen is de 
moeite van het onderzoeken waard. 

Transplantatiewetgeving noodzake
lijk 
Vrijwel aile auteurs die zich met orgaando
natie bezighouden signaleren manco's in 
de wetgeving hieromtrent. 

In de symposiumbundel van de Rijks 
Universiteit Limburg spreekt prof. G. 
Koolstra van juridische drempels die ade
quaat - en dus snel - handelen in de 
weg staan. lk citeer: 'AIIereerst is er een ju
ridische drempel: potentiele non heart
beating donoren zullen voornamelijk on
der verkeersslachtoffers gevonden wor
den. Deze zijn een niet natuurlijke dood 
gestorven. Lijkopening om de nieren te 
koelen en ze zodoende voor verdere ant
binding te vrijwaren is niet toegestaan. 
Een procedure waarin toestemming van 
de officier van Justitie wordt gevraagd en 
verkregen is mogelijk, maar zal in vele van 
de voorkomende gevallen zoveel tijd ne
men, dat de ontbinding van de nieren 
reeds te ver is voortgeschreden. Een 
tweede drempel is een ethische/juridi
sche. In Nederland moet van de na
bestaanden toestemming tot verwijdering 
en gebruik van de organen worden ver
kregen. Het bereiken van de nabestaan
den kost tijd, terwijl de ontbinding van de 
nieren voortschrijdt. In hoeverre een op 
het lijk aanwezig, geldig donorcodicil de 
arts ontslaat van de verplichting de familie 
om toestemming te vragen c.q. de arts 
verplicht de procedure tot orgaanwerving 
in gang te zetten ter vervulling van de laat
ste wens van de overledene, is nag ondui
delijk'. 

De jurist H. Fransen zegt er dit van: 
'Vooral het gesignaleerde tekort aan do
noren roept de nodige problemen en vra-
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gen op, zowel voor de arts als voor de ju
rist. Voor de medicus betekent dit dat hij 
zich bevindt in een spanningsveld tussen 
de wens de receptor te helpen en de plicht 
de rechten van mogelijke donoren te 
respecteren. Dit spanningsveld is mede 
daarom niet gering omdat er nog steeds 
geen wettelijke voorziening voor trans
plantatie van organen is'. 

Ook de Gezondheidsraad pleit voor 
specifieke wetgeving die orgaandonatie 
regelt. Het enig geldend wettelijk kader 
momenteel is de wet op de lijkbezorging. 
Die wet kwam in de vorige eeuw tot stand 
en geeft bij gevolg geen enkele aanwijzing 
over het handelen bij orgaandonatie. 

Een nieuwe wet op de lijkbezorging, 
thans in behandeling bij de Eerste Kamer, 
houdt daar wei rekening mee, zij het zeer 
summier. Min of meer als noodoplossing 
heeft men in die wet geformuleerd: 'lndien 
de overledene dit heeft toegestaan kan 
zijn lijk aan sectie worden onderworpen of 
kunnen daaruit delen ten behoeve van 
transplantatie verwijderd worden'. 

De Memorie van Toelichting meldt dat 
een aparte wettelijke regeling van de 
transplantatie problematiek in haar geheel 
wordt voorbereid. En dat is inderdaad 
hard nodig. Bij orgaantransplantatie zijn 
vele aspecten in het geding die niet thuis
horen of geregeld kunnen worden in een 
Wet op de lijkbezorging. Bij transplantatie 
van beenmerg bijvoorbeeld gaat het in 
principe altijd over Ieven de en gezonde fa
miliedonoren. Die horen zeker niet thuis in 
een lijkbezorgingswet. Bijna aile Euro
pese Ianden kennen specifieke transplan
tatiewetgeving. Er worden in het alge
meen regels gesteld voor donatie van 
weefsel door Ieven de donors (extirpatie ex 
vivo) - en daarnaast voor de orgaando
natie na overlijden (extirpatie ex mortua). 

Voor de orgaandonatie ex vivo worden 
een aantal knelpunten geregeld. Zo mo
gen orgaandonaties aileen een therapeu
tisch doel dienen, wordt een volledige in
formatieverstrekking aan de donor over 
aile consequenties van de behandeling 
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dwingend opgelegd, is meestal schrifte
lijke toestemming vereist en wordt beta
ling voor het afstaan van organen verba
den. 

Opmerkelijk bij de Belgische wetgeving 
is het artikel dat stelt: 'Het overbrengen 
van een embryo, het wegnemen en trans
planteren van testikels en ovaria, het ge
bruik van ovula en sperma wordt niet ge
regeld door deze wet'. Een juiste toevoe
ging omdat de hele situatie rond de on
vruchtbaarheidsbehandeling en met na
me de in vitro fertilisatie (IVF) een eigen 
regeling nodig maakt. 

Hoewel het zaak is een aantal aspecten: 
de volledigheid van de informatie, de 
wijze van toestemming, de positie van 
minderjarigen en de te volgen procedure 
nauwkeurig vast te leggen, zien wij in Ne
derland geen redenen voor wetgeving die 
sterk afwijkt van de elders in Europa vige
rende regelgeving. 

Heel anders ligt het echter bij de orgaan
donatie ex mortua, het explanteren van or
ganen van overleden personen. In het 
nieuw voorgestelde artikel 77 van de Wet 
op de lijkbezorging wordt uitgegaan van 
het toestemmingssysteem, terwijl in grate 
meerderheid de Europese Ianden het zo
genaamde geen bezwaarsysteem heb
ben ingevoerd. 

Het toestemmingssysteem zoals nu in 
ons land geldt houdt in dat geen orgaan 
extirpatie is toegestaan als daarvoor niet 
expliciet toestemming is gegeven het zij 
door de overledene zelf, het zij door zijn 
nabestaanden. 

Oat houdt volgens Fransen (symposium 
RUL) in dat ook voor bereidingsbehande
lingen tot extirpatie (bijvoorbeeld het door 
Kootstra gegeven voorbeeld van de pre
servatieve nierkoeling in afwachting van 
toestemming van nabestaanden) niet zon
der meer geoorloofd zijn. Hij stelt dat der
gelijke handelingen de integriteit van het li
chaam aantasten en dus niet toegestaan 
zijn bij de huidige wetgeving. 

Het geen bezwaarsysteem is het spie-
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gelbeeld van het toestemmingssysteem. 
Het gaat ervan uit dat een ieder die niet ex
pliciet heeft aangegeven dat hij of zij be
zwaar heeft tegen het uitnemen van orga
nen of weefsel uit het lijk, akkoord gaat 
met orgaandonatie ex mortua. In de prak
tiJk betekent dat, dat bezwaarden zich 
moeter, Iaten registreren. Raadpleging 
van het register van bezwaarden door het 
niertransplantatieteam is verplicht. Het is 
duidelijk dat voor het geen bezwaar
systeem gekozen is om praktische motie
ven. 

Snel handelen wordt mogelijk gemaakt 
en tijd is een zeer belangrijke factor bij 
transplantatiechirurgie. Oak rekent men 
erop dat er meer donororganen beschik
baar komen. Vreemd genoeg blijkt dat 
echter niet uit de cijfers zoals Eurotrans
plant die verzameld heeft. Daaruit komt 
zelfs naar voren dat ons land, waar een 
stnkt toestemmingsprincipe gehanteerd 
wordt, omgerekend naar inwonersaantal
len, meer nierdonoren Ievert dan Finland, 
Noorwegen en Frankrijk, Ianden waar al 
jaren het geen bezwaarsysteem wettelijk 
is geaccordeerd. Bij de toekomstige par
lementaire discussie over transplantatie 
wetgeving in ons land is dan ook een van 
de kernvragen: moeten wij het toestem
mings criterium verlaten en het geen be
zwaarsysteem invoeren? Velen die be
roepsmatig met transplantatie te maken 
hebben dringen aan op invoering van het 
geen bezwaarsysteem. Oak in kringen 
van gezondheidsrechtdeskundigen over
weegt het aantal juristen dat voor dit prin
clpe kiest. 

In die kringen acht men het invoeren 
van de mogelijkheid om bezwaar tegen 
orgaandonatie aan te tekenen en dit te Ia
ten registreren - het negatieve donorco
dicil, voldoende om aan het zelfbeschik
klngsrecht van de burger te voldoen. Er is 
1mmers een keuzemoment ingevoerd. Ra
tioneel gedacht is daar veel voor te zeg
gen. Maar het lijkt teveel een schrijftafel
oplossing, die kennelijk niet aardt in het 
karakter en de cultuur van ons volk. 
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Bij representatieve enquetes in 1980 en 
1984 werd, overigens in verschillende 
vorm, de vraag gesteld of Nederland het 
geen bezwaarsysteem moet invoeren bij 
orgaandonaties. In beide jaren ligt het per
centage ja-zeggers, dus voorstanders van 
het geen bezwaarsysteem, constant op 
26%. Slechts iets meer dan een kwart van 
de bevolking dus en dat ondanks de ac
ties van de Nierstichting, KNMG en het 
Rode Kruis. Voor een groat deel van ons 
volk is de mogelijkheid bezwaar aan tete
kenen geen echte keuzevrijheid. Men er
vaart dit als een vorm van sturing die niet 
geapprecieerd wordt. Winkel veronder
stelt dat de Nederlandse burger het geen 
bezwaarsysteem associeert met aan
tasting van de individuele beslissingsvrij
heid. Bij het gevoel hierin gestuurd te wor
den kan de positieve houding tegenover 
orgaandonatie omslaan in afwijzing. 

Het geen-bezwaarsysteem 
wordt gevoeld als 
aantasting van de 
beslissingsvrijheid. 

lllustratief hiervoor is wat er tijdens de 
behandeling van het transplantatiewets
ontwerp in Duitsland gebeurde. Een niet 
essentieel detail, namelijk het vermelden 
van het al dan niet donor zijn op het rijbe
wijs, veroorzaakte grate commotie in de 
publieke opinie. Het liep zelfs zo hoog op 
dat, om verdere schade aan lopende 
transplantatie-programma's te voorko
men, het gehele wetsontwerp weer werd 
ingetrokken. 
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Doodscriteria 
Welke de diepere psychologische rede
nen zijn die mensen bewegen om vast te 
houden aan een hoge mate van indivi
duele beslissingsvrijheid is niet helemaal 
duidelijk. Een rol speelt zeker - overigens 
volstrekt ten onrechte - de vrees dat men 
om wille van orgaandonatie 'sneller' dood 
zou worden verklaard. Het zou een reden 
kunnen zijn om een doodscriterium in de 
wet vast te leggen. 

Vastgesteld moet echter worden daten 
de Gezondheidsraad en vele auteurs zich 
verzetten tegen het wettelijk vastleggen 
hiervan. Leenen stelt dat fixatie van het 
doodscriterium niet gewenst is, omdat 
men niet kan voorzien wat de wetenschap 
in de toekomst nag zal brengen. Op zich is 
dat geen uitspraak die de bevreesde leek 
gerust stelt, lijkt me. 

Een andere mening heeft mevrouw 
dr.mr. HAH. van Till-d'Aulnis de Bou
rouill. Zij pleit niet direct voor het opnemen 
van doodscriteria in de wet maar wei voor 
een heel strikte toepassing van een voor
geschreven procedure die leidt tot het af
geven van een overlijdensverklaring. 
Wanneer is iemand dood? In ons land 
geldt: 'de dood van de mens wordt be
paald door de dood van de hersenen, de 
zogenaamde hersendood. Hieronder 
wordt verstaan het volledig en onherstel
bare verlies van de functie van de herse
nen, inclusief de hersenstam en met name 
oak het verlengde merg'. Oat is het geval 
als door uitval van de hartfunctie geen 
bloedcirculatie meer plaatsvindt in het ge
hele lichaam, maar oak als bij beademde 
en 'kloppend hart' patienten de circulatie 
in de hersenen volledig is uitgevallen. 
Deze laatsten zijn dus dood. De vaststel
ling van deze hersendood bij heart bea
ting doden geschiedt met het produceren 
van een leeg - iso-elektrisch EEG. Wordt 
er zes uur na het eerste lege EEG een 
nieuw onderzoek verricht dat eveneens 
iso-elektrisch is dan wordt aan de hand 
van dit onderzoek de dood vastgesteld. 
Mevrouw van Till is echter van mening dat 
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bij beademde heart beating patienten 
geen doodsverklaring mag worden afge
geven zonder dat absoluut wordt vast
gesteld dat elke vorm van hersencirculatie 
ontbreekt. Naast een functionele doods
diagnose waartoe zij ook de beoordeling 
van het EEG rekent omdat dit onderzoek 
de gegevens bestrijkt van 235 gram van 
de circa 1400 gram hersenen die de vol
wassene heeft, is er behoefte aan een 
structurele diagnose. Zij bepleit daarom 
het maken van een angiogram dat onom
stotelijk het ontbreken van intracraniale 
circulatie vaststelt. Een angiogram is een 
rbntgenfoto waarbij in de slagaderlijke cir
culatie ingebrachte contrastvloeistof dui
delijk toont waar wei en waar geen bloed
circulatie plaats vindt. Oat zou ook kunnen 
geschieden in de minder belastende vorm 
van een intra venous digital subtraction 
angiography waarbij de hoeveelheid 
constraststof geen bezwaar oplevert bij 
een reeds zeer geringe intracraniele circu
latie. Noorwegen is het enige Europese 
land dat een dergelijke procedure wette
lijk voorschrijft bij heart beating donoren. 

Het rapport van de Gezondheidsraad 
De commissie die adviseerde over de al
gemene transplantatie problematiek heeft 
de aarzeling in de samenleving en haar 
gevoeligheid voor 'sturing' goed onder
kend. Letterlijk staat er in het advies: de 
commissie heeft afstand genomen van zo
wel het toestemmings- als het geen be
zwaarsysteem en laat zich leiden door de 
volgende principes: 
a het zelfbeschikkingsrecht van de bur

ger in casu, de potentiele donor; 
b het belang van de patient, die afhanke

lijk is van een te ontvangen transplan
taat; 

c de betrokkenheid van de nabestaan
den van de overledene die recht heb
ben op pieteit en zorg. 

Men komt tot een systeem met een positief 
en een negatief donorcodicil en de wette
lijke verplichting tot consultatie van de na
bestaanden oak bij een positief donorco-
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dicil. Is er geen positief of negatief donor
codicil - dus geen duidelijkheid - 'dan 
dient het naar het oordeel van de commis
sie toegestaan te zijn om tot uitname van 
organ en over te gaan'. In wezen, ondanks 
de subtiele benadering, dus tach een 
geen bezwaarsysteem. 

Conflicterende belangen 
Geconcludeerd kan worden dat bij trans
plantatie wetgeving strijdigheid van twee 
majeure belangen naar voren komt. Ener
zijds is er een tekort aan donororganen. 
Een tekort dat er niet behoeft en dus oak 
n1et behoort te zijn. Oak de dade heeft nag 
een naaste namelijk de levende zieke, die 
1n een verantwoordelijke samenleving het 
recht heeft op adequate leniging van zijn 
nood. 

Anderzijds is er het zelfbeschikkings
recht dat gerespecteerd dient te worden. 
Oat zelfbeschikkingsrecht moet mijns in
ziens echter niet als een absolute autono
mie worden opgevat. Het mag aileen uit
geoefend worden in de context van onze 
samenleving waar de burgers - overeen
komstig hun opdracht - in Ieven en ster
ven elkaar tot een hand en een voet willen 
z1jn. 

Binnen de christen-democratie kennen 
we daarvoor het beg rip: vrijheid in gebon
denheid. Vrij moet de burger zijn om het 
zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, ge
bonden is de burger aan zijn medeverant
woordelijkheid in het verschaffen van vol
doende donororganen ten behoeve van 
hen die daarop aangewezen zijn. Primair 
betekent dat een keuze voor een toestem
mingssysteem, zonder dat daarmee overi
gens een geen bezwaarsysteem princi
pieel wordt afgewezen. 

WIJ zijn ons bewust dat deze keuze de 
wetgever een extra verplichting oplegt om 
het tekort aan donororganen op te heffen. 
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Bij de behandeling van een transplanta
tiewet zal overwogen moeten worden om 
- het uitvoeren van bepaalde voorberei

dende handelingen in afwachting van 
toestemming mogelijk te maken; 

- een persoonlijk ondertekende donor
kaart dezelfde rechtskracht te geven 
als het handgeschreven codicil; 

- over te gaan tot centrale registratie van 
codicildragers; 

- de verplichte consultatie, van na
bestaanden, in te voeren v66r een 
overlijdensverklaring voor een heart 
beating overledene wordt afgegeven 
(requirered request system). 

Daarnaast lijkt het zinvol een door Justitie 
in te stellen commissie een advies uit te Ia
ten brengen over de procedure rand de 
doodsdiagnose, v66r de wetgever beslist 
over het al of niet opnemen van criteria in 
een transplantatiewet. 

Tenslotte: schaarste leidt tot ongelijke be
handeling van gelijke gevallen. De over
heid is gehouden, bij een toenemend aan
tal donororgaan behoevende patienten, 
aileen medische criteria en de plaats op 
de wachtlijst als selectieinstrumentarium 
te erkennen. lnformatieplicht daarover en 
openbaarheid van wachtlijsten moeten af
doend geregeld worden. 
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