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Meer duidelijkheid bij orgaandonatie na euthanasie. Daar zorgt de nieuwe Richtlijn
orgaandonatie na euthanasie voor. Het stappenplan geeft huisartsen en betrokken
zorgprofessionals handvatten vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na
zijn overlijden organen te doneren. 

Behoefte aan een richtlijn
Orgaandonatie na euthanasie kan voor een patiënt betekenis geven aan zijn of haar
levenseinde. Maar de wens van een euthanasiepatiënt om orgaandonor te worden, vereist
zorgvuldigheid voor een verantwoorde invulling. Sinds 2012 zijn er in Nederland 28 mensen op
eigen verzoek orgaandonor na euthanasie. Vanuit zorgprofessionals en patiëntenorganisatie
was grote behoefte voor een richtlijn. Op verzoek van minister Edith Schippers hebben zijn de
richtlijn opgesteld. Ze zijn gebaseerd op talloze interviews, focusgroepen en
literatuuronderzoek met zorgprofessionals, ethici, patiënten, nabestaanden en
patiëntenorganisaties. De Nederlandse Transplantatie Stichting heeft de totstandkoming van
de richtlijn begeleid.

Het belang van de patiënt staat altijd voorop
Het verzoek om orgaandonor te worden moet altijd vanuit de patiënt zelf komen. Huisartsen
of andere zorgprofessionals mogen hier niet uit zichzelf om vragen. De patiënt mag ook onder
geen enkele voorwaarde onder druk worden gezet en moet volledig op de hoogte zijn van wat
orgaandonatie met zich meebrengt. Zo moeten er extra onderzoeken worden gedaan en moet
de euthanasie in het ziekenhuis plaatshebben. Verder heeft de familie na het overlijden maar
kort de tijd om afscheid te nemen.

Zo min mogelijk belast
Volgens de nieuwe richtlijn is de huisarts eerste aanspreekpunt. Hij werkt nauw samen met
betrokken zorgprofessionals en een transplantatiecoördinator. Die zorgt op verzoek van de
huisarts en/of patiënt voor de nodige informatievoorziening en coördinatie van de
orgaandonatie. Alle betrokken partijen zorgen voor een zorgvuldige bewaking van deze
procedure. Het uitgangspunt is dat de patiënt in de laatste levensfase zo min mogelijk wordt
belast.

http://www.maxvandaag.nl/


Het eerste exemplaar van de Richtlijn Orgaandonatie na euthanasie is woensdag 8 maart 2017
door huisarts Han Mulder, voorzitter van de richtlijnwerkgroep, overhandigd aan minister
Edith Schippers.
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