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door C.P. Bruins 

De heer C. P. Bruins ( 1936) is arts, oud-directeur van 
het Nederland~ Huisartsen-instituut en parttime 
medewerker van de Nationale Raad v~or de 
Volksgezondheid. 

Orgaantransplantatie: 
toestemmings- of geen-bezwaar
systeem? 

In de naaste toekomst krijgt de Tweede Kamer een voorontwerp Wet 
Orgaantransplantatic toegezonden. Daarmee lost de staatssecretaris een belofte in. 
die een van zijn voorgangcrs in 1979 heeft gedaan. 1

) Gezien de nieuwe 
ontwikkelingen op het gcbied van de transplantatie biedt de Wet op de Lijkbezorging, 
waarin ook een paragraaf over deze materie is opgenomen, te wcinig waarborgen dat 
transplantatic op vcrantwoorde wijze geschiedt. Een en ander maakt de zaak politick 
relevant. reden waarom het mij zinnig lijkt er in dit tijdschrift aandacht aan te 
besteden. 

Onder orgaantransplantatie wordt ver
staan het uitnemen van organen na 
overlijden en het overplanten crvan in 
het lichaam van een zieke. Organen die 
hiervoor geschikt zijn, zijn het hoorn
vlies, het hart, de Iangen, de lever, de 
alvleesklier, de nieren, de huid en de 
zenuwen. Er is in vele gevallen geen leef
tijdsgrens aan het ter beschikking stellen 
van organen, zelfs het hoornvlies van een 
90-jarige kan gebruikt worden. Andere 
organen zoals de nieren zijn tot op een 
leeftijd van 60 jaar nog te gebruiken. 

De diverse transplantatietechnieken ver
keren in een verschillend stadium van 
ontwikkeling. Geheel experimenteel is 
geen enkele transplantatietechniek meer. 
Zo is in Amerika reeds vrij vee! ervaring 
met de meest recente transplantatiemo
gelijkheid: de harttransplantatie. De 
niertransplantatie is in Nederland een 
succesvolle operatic, die in het verstrek
kingenpakket is opgenomen. 
Het probleem is echter, dat er een tekort 
aan beschikbare organen is, terwijl er in 
principe voldoende organen voor trans-

I) Verslag van een mondeling ovcrlcg (20 augustus 1979). stuk 15300 Twecde Kamer dcr Statcn-Generaal. 
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plantatie geschikt zijn. Om een voor
beeld te noemen: ieder jaar sterven er in 
Nederland 700 tot 800 mensen wier orga
nen bruikbaar zijn voor niertransplanta
tie. Maar, hoewel er jaarlijks ± 400 
niertransplantaties nodig zijn om aan de 
vraag te voldoen, is er een wachtlijst van 
gemiddeld 30 maanden met 600 tot 700 
wachtenden (Eurotransplant). Daarvoor 
kunnen de volgende redenen worden 
aangevoerd: 
- Allereerst is de vraag toegenomen. Tot 
1982 vonden er jaarlijks 200 tot 250 
niertransplantaties plaats. De resultaten 
van de transplantaties zijn verbeterd. 
Ook ouderen komen nu voor transplan
tatie in aanmerking, als hun conditie 
goed is. Er komt bovendien een genera
tie die toe is aan de tweede of derde 
transplantatie (de meeste getransplan
teerden houden hun transplantaat niet 
voor hun hele Ieven!). Suikerzieken, die 
vroeger niet getransplanteerd werden, 
worden nu wei getransplanteerd. 
- Vervolgens zijn er nog organisatori
sche problemen in de ziekenhuizen. Niet 
elk ziekenhuis is bijvoorbeeld ingesteld 
op kunstmatige beademing of het maken 
van een electro-encefalogram (E.E.G.). 
- Tenslotte is er een te gering aantal 
codicil-dragers. Tien procent van de be
volking heeft zich als zodanig aangemeld. 
Om dit verder te stimuleren is een specia
le stichting in het Ieven geroepen: de 
Stichting Orgaan en Weefsel Donorwer
ving. Desondanks verwacht men niet het 
zoeven genoemde percentage drastisch te 
kunnen verhogen. 
Juist met het oog op dit laatste punt 
wordt nude vraag belangrijk, of in Ne
derland met betrekking tot orgaantrans
plantatie gekozen gaat worden voor een 
'toestemmings-' of 'geen'-bezwaar'-sys
teem voor het verkrijgen van geschikte 
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organen. Het gaat. om het maar heel 
simpel te zeggen, om de vraag hoe (meer) 
geschikte organen beschikbaar kunnen 
komen om in de steeds grater wordende 
behoefte te voorzien. 
Onder toestemmingssysteem wordt ver
staan het uitnemen van organen uit een 
overledene die tijdens zijn Ieven toestem
ming daarvoor heeft gegeven. Een per
soon kan dit kenbaar maken via een zo
genaamd donorcodicil. De familie kan bij 
ontbreken van een codicil ook toestem
ming geven na overlijden. 

Onder een geen-bezwaarsysteem wordt 
verstaan het verwijderen van organen 
van overledenen, zonder dat de overlede
ne daarvoor tijdens zijn Ieven expliciet 
toestemming heeft gegeven. Aileen als 
de overledene tijdens zijn Ieven kenbaar 
heeft gemaakt dater geen organen ver
wijderd mogen worden na zijn dood, 
worden deze organen niet gebruikt. Naar 
analogie van de abortusproblematiek zou 
men kunnen spreken van een 'nee, ten
zij'-resp. een 'ja, tenzij'-systeem. 

Tot nu toe geldt in Nederland het toe
stemmingssysteem. Bij de behandeling 
van de Wet op de Lijkbezorging2

) bleek 
dat een meerderheid van de Tweede Ka
mer voor een toestemmingssysteem was, 
ondanks een advies van de Gezondheids
raad3) in 1975, dat voor een geen-be
zwaarsysteem pleitte. En ondanks het ad
vies van het Europese Parlement, dat in 
1979 een resolutie aannam, waarin de 
lidstaten geadviseerd wordt te kiezen 
voor een geen-bezwaarsysteem. 4) De 
meeste ons omringende Ianden hebben 
dit advies opgevolgd of overwegen het op 
te volgen (onder andere Belgie en Enge-

·land). Aileen Oostenrijk, Roemenie en 
Nederland hebben nog een toestem-

2) Nieuwe richtlijnen inzake de lijkbezorging (art. 72 en 77), 11256 nr. 12 d.d. 5 november 19Rl. 
3) Advies inzake de medisch-ethische en de juridische as pecten van de orgaantransplantatie, Gczondheids

raad (1975). 
4) Official Journal of the European Communities (127171). 
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mingssysteem. 5 ) 

De openbare meningsvorming is nog niet 
afgerond, zoals de nadere Memorie van 
Antwoord van de Wet op de Lijkbezor
ging vermeldt. Het onderwerp is nog wei
nig in discussie. Misschien ook omdat het 
allerlei angstgevoelens voor de dood op
roept. Zo bleken op een dag over donor
werving van de Stichting Interservice Ne
derland (21 maart 1981)6

) bezwaren te
gen een geen-bezwaarsysteem vooral van 
emotionele aard te zijn. Door een goede 
informatie konden de meeste van deze 
bezwaren worden weggenomen. 

Juist omdat de openbare meningsvor
ming nog niet is afgerond, de materie 
gevoelig ligt en nog weinig in discussie is, 
wil ik een paging wagen de voor- en 
nadelen van beide genoemde systemen 
eens op een rij te zetten. Tevens wil ik de 
discussie op gang brengen door duidelijk 
positie te kiezen: Mijn voorkeur gaat uit 
naar het geen-bezwaarsysteem. Ik wil 
proberen duidelijk te maken waarom dat 
zo is. Bij een en ander moet ik mij wel 
een beperking opleggen. Ik ben geen ju
rist en kan dus niet uitvoerig op juridi
sche vragen ingaan. Wel wil ik aandacht 
vragen voor enkele cthische aspecten van 
het vraagstuk, die naar mijn mening een 
rol zouden moeten spelen in een CDA
beleid met betrekking tot deze problema
tick. 
Eerst echter nog wat aanvullende infor
matie: 
- Het aantal codicilhouders bedraagt in 
Nederland zoals gezegd ongeveer 10% 
van de populatie. 7

) Oat wil niet zeggen 
dat deze mensen ook steeds hun codicil 
bij zich dragen; in de praktijk blijkt dit 
vaak niet het geval te zijn. 

617 

- Het aanbod aan donornieren is in 1983 
verrassend gestegen, van 313 in 1982 tot 
353 in 1983. Het aantal niertransplanta
ties is sinds jaren eveneens weer gestegen 
van 259 in 1982 tot 378 in 1983 (Eurotran
splant).8) Dit is een toename van 45%. 
Het is nog niet duidelijk of deze stijging 
incidenteel of structureel is. Als reden 
voor deze stijging wordt het aanstellen 
van transplantatie-coordinatoren ge
noemd. Zo'n coordinator heeft tot taak 
de organisatie van de transplantatie in 
ziekenhuizen te bevorderen en daarbij 
behulpzaam te zijn. Er zijn momenteel in 
Nederland vijf van deze transplantatie
coordinatoren. 
- In 1983 is door de Gezondheidsraad 
een (helaas verdeeld) Advies inzake her
sertdood-criteria uitgebracht. ~) Waarom 
de inhoud hier relevant is, zou ik als volgt 
willen toelichten: 
lemands hersenen zijn dood als het elec
tro-encefalogram twee maal 'vlak' is met 
een tussentijd van 6 uur. Onder een vlak 
E.E.G. wordt verstaan dat hersenen 
geen enkele electrische activiteit meer 
vertonen, zodat het E.E.G. alleen maar 
een rechte lijn is en geen enkel piekje 
vertoont. Als er maar een piekje is wordt 
er geen verklaring voor een hersendood 
afgegeven en wordt er niet getransplan
teerd. Iemand die hersendood is, is kli
nisch dood, ook al ademt hij nog en klopt 
zijn hart nog door een hart/longmachine. 
Het is voor de familie vaak moeilijk te 
aanvaarden dat hun geliefde dan dood is. 
Men houdt hoop dat de overledene toch 
nog bijkomt. Maar ook als deze zou bij
komen, zijn zijn/haar hersenen meestal 
ernstig aangetast. 
Voor een transplantatie is het nodig dat 
zijn organen doorstroomd blijven met 

5) Voor nadere informatie verwijs ik hicr naar: 
Lcenen. prof. dr. H.J .J .. Orgaantransplantatic, een bclichting vanuit Europees perspectief. Medisch 
Contactnr. 24d.d. 17 juni 1983.731.732. 

6) Stichting lnterservice Nederland, Verslag donordag 1981. 
7) Werkgroep donorwerving Stichting Orgaan en Weefsel Donorwcrving. 
8) Persmededeling 1984 Euro Transplant Leiden. 
9) Advies inzake hersendoodcriteria, Gezondheidsraad (februari 1983). 
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bloed. De patient kan bij een ernstig 
hersenletsel zo spoedig mogelijk aan een 
hart/longmachine worden gelegd om de 
bloedcirculatie op gang te houden. Het is 
duidelijk dater zeer zorgvuldig afspraken 
gemaakt moeten worden over het tijdstip 
waarop iemand dood wordt verklaard. 
Hier mag geen onzekerheid over be
staan. Er wordt nog wei eens de vraag 
gesteld: mijn organen worden toch niet te 
vroeg verwijderd. voordat ik dood ben? 
Daar kan en moet ondubbelzinnig op 
worden geantwoord. 

Het is dan ook erg jammer dat de Ge
zondheidsraad met een verdeeld advies is 
gekomen. Een minderheid vindt een 
twee-maal vlak E.E.G. met een tussen
tijd van 6 uur onvoldoende. Deze min
derheid vindt dater tevens een cerebrale 
angiografie ( opspuiten van hersenvaten 
met een contrastvloeistof) moet worden 
gedaan om de dood vast te stellen. De 
meeste clinici vinden dit overbodig. Ze
ker als er ook andere doodscriteria als de 
afwezigheid van reflexen worden gehan
teerd. lndien er in zo'n kritieke situatie 
ook nog een cerebrale angiografie ge
daan moet worden, kan men ervan verze
kerd zijn dat de patient echt dood gaat, 
aileen al door de cerebrale angiografie! 

Na deze aanvullende informatie zou ik 
dan nu willen overgaan tot het opnoemen 
van de voor- en nadelen van respectieve
lijk het toestemmings- en het geen-be
zwaarsysteem. 

Voordelen van het toestemmingssysteem 
zijn: 
1. Er is een maximale bescherming van 

de privesfeer. Het toestemmingssys
teem doet recht aan de paragraaf in de 
Grondwet over de integriteit van het 
lichaam. 

2. De nabestaanden behouden het recht 
om een beslissing te nemen. 

3. De arts weet waar hij aan toe is. 
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Nadelen van het tocstemmingssysteem 
zijn: 
1. Het is zeer de vraag in hoeverre de 

nabestaanden vrij handelen als zij 
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moe ten toestemmen in het al of niet 
explanteren van organen van ge
liefden. Zij staan dan onder grote psy
chische druk. Hetzelfde geldt voor een 
ernstig zieke of stervende als deze vlak 
voor zijn dood om toestemming voor 
explantatie gevraagd wordt. 

2. De transplantatieverklaring van per
sonen die toestemming hebben gege
ven is vaak moeilijk te achterhalen. 
Meestal dragen zij het codicil niet op 
zak. 

3. Ondanks vele inspanningen is het niet 
gelukt het codicil in de meerderheid 
van de bevolking ingang te doen vin
den. Slechts 10% heeft een codicil. 
Oat getal is misschien iets te verhogen 
maar niet vee! zoals uit een reeks van 
jaren stimuleren blijkt. 

4. Het vragen van toestemming blijkt in 
de praktijk ook een emotionele bar
riere voor de arts te zijn. 

5. Het toestemmingssysteem houdt min
der rekening met de belangen van de 
orgaanbehoevende zieken en meer 
met de privesfeer van de overledenen. 

Voordelen van het geen-bezwaarsysteem 
zijn: 
1. Er kunnen meer organen ter beschik

king komen. Er zijn meer mensen die 
toestemming willen geven voor ex
plantatie maar ze komen om een of 
andere reden niet toe aan het maken 
en/of dragen van een transplanta
tieverklaring. 

2. Er zijn geen problemen over de vraag 
wie van de nabestaanden toestemming 
moet geven. 

3. Degene die bezwaar maakt tegen het 
gebruik van zijn organen kan dit ken
baar maken tijdens zijn Ieven; wat dat 
betreft is het effect van het toestem
mingssysteem en het geen-bezwaar
systeem gelijk. 
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4. Tijdverlies kan worden voorkomen. 
5. De emotionele belasting van de ster

vende. de nabestaanden en de arts is 
minder groot. 

Nadelen van het geen-bezwaarsysteem 
zqn: 
1. Er kan onzekerheid bij de familie ont

staan over hetgeen met het lichaam 
van de overledene geschiedt. 

2. Het is niet duidelijk welke organen 
weggenomen worden. Bij het toe
stemmingssysteem worden deze met 
name genoemd. 

3. Er kan onzekerhcid bij de familie ont
staan over de vraag of de organen niet 
te vroeg zijn verwijderd. 

4. Een nadeel kan zijn dat dit systeem bij 
sommige mensen op religieuze bezwa
ren zou kunnen stuiten (bijv. bij dege
nen die geloven in lichamelijke op
standing der doden). Binnen de con
text van het christelijk geloof lijkt mij 
een dergelijk bezwaar ongegrond. 
maar dat neemt niet weg dat het in de 
praktijk kan voorkomen. 

5. Het geen-bezwaarsysteem is te tech
nocratisch. zeggen sommigen: er moet 
een registratiesystecm voor worden 
opgezet. 

Tot zover deze opsomming. die naar ik 
hoop de discussie over de kwestie van de 
donorwerving kan verhelderen. Inver
band daarmee zou ik het volgende willen 
opmerken: Het doe! is een zo optimaal 
mogelijk aanbod aan donororganen te 
verkrijgen. Een te klein maar ook een te 
groot aanbod zijn beide schadelijk voor 
de volksgezondheid. De huidige situatie 
is. dater een te gering aanbod is aan 
donororganen. Er is wei een eenmalige 
toenamc van niertransplantaties. Het is 
echter de vraag of deze sprong blijvend 
is. Bovendien is er nog een grote wacht
lijst. Een teveel aan donororganen kan 
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echter lei den tot een neiging te snel en te 
overbodig te transplanteren. en niet eerst 
te zoeken naar een meer conservatieve 
oplossing. De technische mogelijkheden 
kunnen dan de keuzen te sterk bepalen. 
Oat riekt naar technocratic. Hoewel dit 
gevaar in de gezondheidszorg niet denk
beeldig is, moet het in relatie tot trans
plantaties niet overdreven worden. Bo
vendien dient men zich af te vragen wat 
schadelijker is voor de volksgezondheid: 
een te klein of een te groot aanbod aan 
donororganen. Mij dunkt het eerste. 
Daar komen nog enkele overwegingen 
bij. De transplantatietechniek is z6 voor
uit gegaan, dat daardoor een aanzienlijke 
verbetering van de kwaliteit van het Ie
ven mogelijk is. Niet onbelangrijk is te
vens dat bijvoorbeeld een niertransplan
tatie sterk kostenverlagend werkt in ver
gelijking met een nierdialyse. De risico's 
ervan zijn aanzienlijk verminderd. Bij
voorbeeld het nieuwe middel cyclospori
ne lijkt minder schadelijk dan prednison 
als anti-afstotingsmiddel. 
Theoretisch is er wat voor te zeggen dat 
iedereen in de bevolking zich door mid
del van een donorcodicil voor of tegen 
transplantatie van organen zou uitspre
ken. In de praktijk, zo zeiden wij a!, 
blijkt het codicilsysteem echter onvol
doende te werken. De vraag is dus of we 
niet naar andere wegen moeten zoeken. 
Een geen-bezwaarsysteem is dan een 
goede mogelijkheid. Temeer daar er juri
disch en praktisch bijna geen verschil is 
tussen het toestemmingssysteem en het 
geen-bezwaarsysteem. Als niet-jurist ga 
ik daarbij af op het oordeel van een 
deskundige in de persoon van prof. Lee
nen.111) De familie blijft eigenaar van het 
dode lichaam als de patient overleden is. 
In de huidige situatie heeft de familie het 
laatste woord, ook als de overledene via 
een donorcodicil te kennen heeft gegeven 
dat hij of zij zijn of haar organen ter 

10) Zie: Lcencn. prot. dr. H.J .J .. Gezondheidszorg en rcclll. Samsom 1981. 133-138: 
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beschikking stelt. De familie kan altijd 
een donatie weigeren, a! gebeurt dat in 
de praktijk zelden. Ook bij een geen
bezwaarsysteem kan de familie indien 
mogelijk worden gehoord. De uitgangs
positie is echter een 'ja, tenzij'. 
Persoonlijk vind ik de macht van de fami
lie bij het toestemmingssysteem te groot. 
Ik ben er voorstander van dat de in vrij
heid en tijdens het Ieven genomen beslis
sing van degene die zijn organen wei of 
niet ter beschikking stelt doorslaggevend 
moet zijn, en niet die van de familie. Dit 
zou wettelijk geregeld moeten worden. 
In beide systemen kan men zich voor of 
tegen explantatie uitspreken. Bij een 
geen-bezwaarsysteem dient aileen gere
gistreerd te worden als men er tegen is. 
Dat kan enige bureaucratic geven doch 
het is geen aantasting van de privesfeer, 
zoals bij andere registratie wei het geval 
kan zijn. Uit enquetes is bekend, dater 
bij de bevolking een grote bereidwillig
heid is zijn organen na zijn dood ter 
beschikking te stellen. Dat komt niet tot 
uitdrukking in het aantal donorcodicil
dragers. Deze natuurlijke 'luiheid' om 
zich niet als codicildrager aan te melden 
zou men kunnen ondervangen door een 
systeem, waarbij men zich afmeldt als 
men niet wil. Ook dat zou uiteraard goed 
geregeld dienen te worden. 
Is deze belasting niet teveel gevraagd? Ik 
meen van niet, omdat het gaat om een 
maatschappelijk probleem. Wij zijn alle
maal geneigd de gedachte aan onze dood 
weg te stoppen. Hoe invoelbaar dat ook 
is, toch is het goed dat wij erbij bepaald 
worden hoeveel ons dode lichaam voor 
levende mensen, voor zieken kan beteke
nen. En is dan een oproep aan ons allen 
niet op zijn plaats, om op dit punt niet 
egocentrisch en individualistisch te den
ken, maar oog te hebben voor de belan
gen van onze zieke medemensen? 
Roscam Abbing drukte zich enige jaren 

II) Roscam Abbing, prof. dr. P., in Trouw 23-3-19Hl. 
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geleden nog krachtiger uit: 'In vergeliJ
king met de dienstplicht (waarbij van 
iemand wordt gevergd zijn Ieven in de 
waagschaal te stellen in dienst van de 
gemeenschap) is het niet te vee! gevraagd 
als men een beroep doet op de organen 
van een overledene'. 11

) Hij vindt een 
geen-bezwaarsysteem nog een heel tam 
systeem. Hij zegt een soort onteigenings
recht niet eens zo dwaas te vinden. 
Dat lijkt mij wat te ver gaan. Bovendien 
spelen hier op de achtergrond allerlei 
principiele vragen mee als: van wie is het 
lichaam van een overledene? Ik acht mij 
niet bevoegd daarop in te gaan. Zelf zou 
ik willen pleiten voor een geen-bezwaar
systeem, omdat daarin ieder bij zijn of 
haar Ieven de gelegenheid heeft zich af,te 
melden, terwijl toch meer organen ter 
beschikking komen, waarmee zieken ge
holpen kunnen worden. Ik wil er tevens 
voor pleiten dat het CDA hier achter 
gaat staan, omdat het hier gaat om een 
concrete 'vertaling' van het begrip 'soli
dariteit' (en misschien ook wei van 'rent
meesterschap'). 
Wordt er dan niet teveel macht aan art
sen gegeven? Mogen ze dan niet te vee! 
hun gang gaan? Halen ze niet aile orga
nen weg voordat ik dood ben? Wat blijft 
er van mijn lichaam over? Dit zijn alle
maal reele vragen. Vragen die ook te 
maken hebben met de angsten en de 
taboes rondom het dood gaan. Een geen
bezwaarsysteem klinkt griezelig, maar 
deze angsten en vragen kunnen worden 
weggenomen met een goede wetgeving 
(die overigens voor beide system en wen
selijk is). Een andere reden om een wet 
te maken is om een handel in donororga
nen te voorkomen, waarvan in sommige 
Ianden helaas sprake is. 
Over de gang van zaken bij een trans
plantatie zijn goede afspraken te maken. 
In beide systemen zijn variaties mogelijk. 
Deze kunnen technisch worden uitge-
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werkt, bijvoorbeeld: een explantatie 
dient in een ziekenhuis plaats te vinden, 
de nabestaanden kunnen alsnog bezwaar 
maken als de patient overleden is, of 
explantatie moet niet geschieden als re
delijkerwijs verwacht mag worden dat de 
overledene bezwaren zou hebben gehad. 
Juist omdat rond de dood emoties en 
gevoelens zo'n grate rol spelen, is het 
zaak grate zorgvuldigheid te betrachten. 
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Die kan echter zeker binnen een geen
bezwaarsysteem gestalte krijgen. 
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Mijn conclusie kan kort zijn. Ik kies voor 
een geen-bezwaarsysteem en ik hoop dat 
het CDA in zijn beleidsbepaling de bo
venstaande overwegingen overneemt. 


