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Waarom u deze brochure krijgt
Iemand in uw naaste omgeving is overleden en kan weefsels doneren. De kans
is groot dat u nu voor het eerst te maken krijgt met donatie. Van de arts heeft
u waarschijnlijk al gehoord wat er bij weefseldonatie gebeurt. Misschien wilt
u na het gesprek met de arts of na de donatieprocedure nog meer weten.
Daarom beschrijft deze brochure de gang van zaken rond weefseldonatie. Ook
vindt u hierin algemene informatie over dit onderwerp, zoals over de Wet op
de orgaandonatie. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt
u reageren, dan kunt u achter in deze brochure vinden waar u met vragen of
reacties terecht kunt.

‘Omdat ik een gezin heb, is het
herstel van mijn zicht niet alleen
voor mijzelf, maar ook voor mijn
omgeving een geschenk.’
- Jolande, ontvanger hoornvlies
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De procedure bij weefseldonatie
Wat is de rol van het Donorregister?

In het Donorregister kan iedereen in Nederland vanaf 12 jaar een keuze over
orgaan- en weefseldonatie vastleggen. Als iemand weefsels kan doneren moet
de (huis)arts die de dood heeft vastgesteld altijd het eerst het Donorregister
raadplegen. Dit is verplicht volgens de Wet op de orgaandonatie. Het
Donorregister is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. Het
raadplegen gebeurt via de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De
persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Heeft de overledene in het Donorregister een keuze vastgelegd, dan zal die
wens worden uitgevoerd. Is er geen keuze vastgelegd, dan wordt aan de
nabestaanden om toestemming voor donatie gevraagd.

Welke weefsels kunnen gedoneerd worden?

Weefsels die voor donatie in aanmerking komen zijn hoornvliezen (cornea),
harde oogrokken (sclera), huid, hartkleppen, bepaalde bloedvaten en bot-,
kraakbeen- en peesweefsel.

Wat gebeurt er vóór de weefseldonatie?

Als ook orgaandonatie mogelijk is gebeurt de uitname van organen vóór de
weefseldonatie. De operatie voor orgaandonatie kan 3 tot 5 uur duren. Meer
daarover staat in de brochure Orgaandonatie.
Niet iedereen kan donor zijn. In bepaalde gevallen zijn weefsels niet geschikt
voor donatie. Om te kunnen beoordelen of weefsels van een overledene
daarvoor geschikt zijn, hebben artsen aanvullende informatie nodig. De arts of
verpleegkundige stelt u hiervoor soms een aantal vragen. Dit gebeurt om meer
te weten te komen over ziekten die uw naaste heeft gehad, over eventueel
medicijngebruik en over de leefwijze.
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Als het lichaam van de overledene binnen 6 uur wordt gekoeld, dan kunnen
weefsels tot maximaal 24 uur na het overlijden worden uitgenomen of
afgenomen.

Waar gebeurt de weefseldonatie?

Een speciaal team zorgt voor de uitname van weefsels. Hoornvliezen, huid,
bloedvaten en hartkleppen worden uitgenomen in een obductiekamer of in
het mortuarium van een ziekenhuis of een uitvaartcentrum. De uitname van
botweefsel, kraakbeen en pezen vindt in verband met steriliteit plaats in een
operatiekamer van een ziekenhuis.

‘Ik was zeventien jaar oud toen ik bij toeval
ontdekte dat ik botkanker had. Er volgde
een operatie waarbij ze de tumor en het
geïnfecteerde bot uit mijn bovenbeen hebben
verwijderd. Op deze plek is een stuk donorbot
teruggeplaatst. Heel erg mooi dat dit kan.’
- Noortje, ontvanger donorbot

Wanneer iemand thuis is overleden dan wordt hij of zij voor het uitnemen
van de weefsels overgebracht naar een uitvaartcentrum of een ziekenhuis.
Overlijdt iemand in een ziekenhuis, dan vindt de procedure daar plaats.
Nadat de weefsels zijn uitgenomen, wordt de overledene naar huis of een
uitvaartcentrum gebracht voor het opbaren. Uiteraard hoeft u de kosten voor
het vervoer en de uitname-operatie niet te betalen.
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Weefseldonatie, hoe gaat dat?
Hoornvliezen en oogrokken

Mensen met een troebel hoornvlies kunnen alleen weer zien met
een nieuw hoornvlies. Een bril of contactlenzen helpen dan niet. Hoornvliezen
maken deel uit van de ogen, net als de oogrok. De oogrok is het buitenste witte
laagje van het oog, dat soms gebruikt kan worden voor reconstructie van ogen
en oogleden. Bij donatie wordt het hele oog verwijderd en vervangen door een
kunstoog. De ogen worden daarna gesloten.

Huid

Huid is nodig voor brandwonden. Getransplanteerde huid
vermindert de pijn en voorkomt grote littekens. Bij de donor wordt
huid in een heel dunne laag afgenomen van de rug, flanken en
achterkant van de benen; nooit van andere plaatsen op het lichaam. Soms kan
ook een dikkere laag van de rug worden afgenomen. Deze kan worden bewerkt
en gebruikt voor mensen met diepe wonden.

Hartkleppen en bloedvaten

Hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed niet kan terugstromen
in het hart. Als de hartkleppen niet goed werken, kan het hart
het bloed niet goed door het lichaam pompen. Voor hartklepdonatie wordt
het hele hart uitgenomen. Van de bloedvaten wordt alleen een deel van de
lichaamsslagader uitgenomen.

		

Botweefsel, kraakbeen en pezen

		
Donorbot vervangt aangetast bot, bijvoorbeeld bij
kanker of bij heupoperaties. Kraakbeen en pezen worden soms gebruikt
bij een behandeling van specifieke aandoeningen. Botten kunnen worden
uitgenomen van verschillende plekken van het lichaam van een donor, en
worden na uitname altijd vervangen door een prothese.
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‘Toen we het bericht kregen, hebben ze ons eerst
volop de tijd gegund om afscheid te nemen.’
- Maxime, Romy en Quint, nabestaanden

Hoe lang duurt de weefseldonatieprocedure?

Weefseldonatie moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. Het uitnemen
van de hartkleppen gebeurt als eerste. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.
Daarna kunnen de andere weefsels uitgenomen worden. De tijd die het in
totaal kost om weefsels te doneren, kan variëren van 8 tot 28 uur. Er spelen
allerlei praktische factoren mee die de tijdsduur bepalen, zoals welke weefsels
gedoneerd worden, de beschikbaarheid van een operatiekamer en het
uitnameteam, het tijdstip van overlijden en het noodzakelijke onderzoek.

Wat gebeurt er na de weefseldonatie?

Het uitnemen van weefsels gebeurt met grote zorgvuldigheid en aandacht
voor het uiterlijk van de overledene. Er wordt niets weggenomen op plaatsen
die zichtbaar zijn als iemand wordt opgebaard. Dus nooit van het gezicht, de
hals of de handen. Na de operatie worden de wonden zorgvuldig gehecht en
met pleisters afgedekt. Eventueel uitgenomen botdelen worden vervangen
door protheses. Bij donatie van hoornvliezen worden de oogbollen verwijderd
en vervangen door protheses. Daarna worden de ogen gesloten zodat uiterlijk
niets te zien is.
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Na de weefseldonatie kunt u uw naaste gewoon opbaren, in een rouwcentrum
of thuis. Als er huid is afgenomen krijgt de overledene beschermende
onderkleding aan. Wanneer u kiest voor thuis opbaren, kunt u het beste vooraf
overleggen met de begrafenisondernemer. Heeft de overledene bot of huid
gedoneerd, dan is het advies om hem of haar op te baren in bovenkleding met
lange mouwen en een lange broek of lange rok.
Na de uitname-operatie wordt uw dierbare naar de door u gewenste
plaats vervoerd, bijvoorbeeld naar huis of naar een rouwcentrum. De
donatieprocedure vertraagt de begrafenis of crematie niet.

Hoe lang kunnen weefsels worden bewaard?

De uitgenomen weefsels worden niet direct getransplanteerd. Ze worden eerst
beoordeeld en bewerkt. Daarna worden ze in speciale weefselbanken bewaard,
totdat een behandelend arts aangeeft dat er voor een patiënt bepaald weefsel
nodig is.
Hoornvliezen kunnen tot ongeveer vier weken na de uitname worden
gebruikt voor transplantatie. Huid kan tot twee jaar na afname worden
getransplanteerd. Bot- en peesweefsels zijn drie tot vijf jaar na de donatie nog
bruikbaar. Bloedvaten en hartkleppen kunnen vijf jaar bewaard blijven.
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Wat als het uitgenomen weefsel niet geschikt is?

Het weefsel dat wordt uitgenomen is bedoeld voor transplantatie. Maar soms
wordt pas achteraf duidelijk dat het uitgenomen weefsel daarvoor toch
niet geschikt is. Bijvoorbeeld als het weefsel niet van voldoende kwaliteit
blijkt te zijn om te transplanteren. In die gevallen is het weefsel heel nuttig
voor onderzoek. Dit onderzoek heeft alleen als doel de resultaten van
transplantaties te verbeteren. Als de overledene geen bezwaar tegen dit
onderzoek had laten vastleggen, wordt dit weefsel daarvoor gebruikt. Bent u
als nabestaande degene die toestemming heeft gegeven voor weefseldonatie,
dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uitgenomen weefsel voor
onderzoek. Dit kan alleen als de overledene zelf hierover geen keuze had
vastgelegd in het Donorregister.

‘Ik wilde graag dat ze voor de begrafenis
thuiskwam. Ze zag er schitterend uit.’
- Dick, nabestaande

Wat gebeurt er na de donatie?

Als u wilt weten of de gedoneerde weefsels van uw naaste zijn
getransplanteerd, dan kunt u dit laten weten aan de (huis)arts die bij de
donatie was betrokken, of de transplantatiecoördinator in geval van een
gecombineerde orgaan- en weefseldonatieprocedure. De NTS informeert u
als nabestaanden van een weefseldonor na 6 tot 8 weken in een brief over de
resultaten van de donatie. Daarin staat welke weefsels zijn getransplanteerd
en wat het geslacht en de leeftijd van de ontvanger is. De ontvangers blijven
verder anoniem. Soms willen mensen die weefsel hebben ontvangen na
verloop van tijd graag een bedankbrief sturen naar de nabestaanden.
Dit gebeurt ook anoniem, via de NTS. U kunt dan aangeven of u die brief zou
willen ontvangen.
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Algemene informatie
Geen kosten

U krijgt als nabestaande geen rekening voor het doneren van weefsels. De
zorgverzekeraar van de patiënt die de weefsels ontvangt, vergoedt alle kosten.

Obductie of sectie

Is uw naaste door een niet-natuurlijke oorzaak overleden, bijvoorbeeld een
ongeval, dan moet er aan bepaalde regels voldaan zijn voordat weefseldonatie
mogelijk is. De arts moet dan toestemming voor de donatie vragen aan de
officier van justitie. Deze bepaalt of er identificatie van de overledene nodig
is en of het lichaam inwendig onderzocht moet worden. Dan is er sprake van
autopsie, sectie of obductie. Dit kan nodig zijn om meer te weten te komen
over de doodsoorzaak, over een ziekte of over het effect van een behandeling.
Dit gebeurt meestal tegelijkertijd met of na de donatieprocedure en na
toestemming van de nabestaanden. Een weefseldonatieprocedure kan ook na
de obductie plaatsvinden, behalve bij hartklepdonatie.

Wet op de orgaandonatie

Het doneren van weefsels is geregeld in de Wet op de orgaandonatie. Deze
wet biedt duidelijkheid en rechtszekerheid aan iedereen die bij weefseldonatie
betrokken is: de donor, de nabestaanden en de medische professionals.

Website

Op transplantatiestichting.nl, de website van de NTS, staat meer informatie
voor nabestaanden van donoren. U vindt hier informatie over de procedure
en ook ervaringen en verhalen van andere nabestaanden. Ook ontvangers van
een orgaan of weefsel doen op de website verslag van hun nieuwe kans op een
beter leven, en mensen die op de wachtlijst staan komen aan het woord.
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Nabestaanden Contact

De NTS geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief voor nabestaanden
van donoren uit Nabestaanden Contact. Hierin komen nabestaanden,
getransplanteerden en professionals aan het woord. Wilt u deze nieuwsbrief
ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via de NTS. De contactgegevens vindt
u achterop deze brochure. U kunt de nieuwsbrief ook downloaden van de
website transplantatiestichting.nl.

‘In het ziekenhuis bleek
dat mijn broer geregistreerd
stond met een ‘Ja’.
Zijn botweefsel ligt nu
opgeslagen bij de
botbank tot er een
geschikte ontvanger is.’
- Bianca, nabestaande
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Bedankbrievenboek

De NTS heeft het boek Hoe kan ik je ooit bedanken? uitgebracht. Het is een
kleurrijke bundel van brieven van mensen die een weefsel of orgaan hebben
ontvangen en die de nabestaanden van hun donor daarvoor bedanken.
Nabestaanden van donoren kunnen het boek gratis aanvragen via de website
transplantatiestichting.nl.

Meer vragen over weefseldonatie?

Hebt u naar aanleiding van de donatieprocedure nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met de betrokken arts of uw eigen huisarts. In veel
ziekenhuizen is er ook een donatiecoördinator die uw vragen over de donatie
kan beantwoorden.
Wilt u meer algemene informatie over orgaan- of weefseldonatie, dan kunt u
contact opnemen met de NTS. De contactgegevens staan op de achterkant van
deze brochure.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Postbus 2304 • 2301 CH Leiden • info@transplantatiestichting.nl
t 0900 - 821 21 66 op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur (7,5 cent per gesprek)

transplantatiestichting.nl

