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Doelen

• Kennis uitwisseling over zowel de Engelse 
als Nederlandse organisatie van donatie in 
de ziekenhuizen 

• Ervaringen van Wales met het ‘opt-out 
systeem’



Sinds de Taskforce Organ Donation  van 
2007/2008

• 98% meer orgaandonoren  
• Wachtlijstdaling 
• Opzet donatie-comité in elk ziekenhuis  
• Introductie SNOD  
• Toename familiebenadering  
• Stijging van toestemmingspercentage bij inzet 

van de SNOD  
• Donatie werd gewone/verwachte gebeurtenis 

(recht)



Structuur donatie in UK 
4 landen 
12 regio’s 
168 donatieteam 
 270 x fulltime SNOD 
 240 x CLOD 

Leiding/aansturing 
door  
7 regiomanagers  
29 teammanagers 
18 regionale CLOD



Donorwetgeving

• Meerderheid bij aanname door parlementen 
• Wales    2015 Opt Out  
• Engeland  Opt Out ingang voorjaar 2020  
• Schotland  Aanname Opt Out op 11/6 juni 
• Noord-Ierland  Opt In  
• Alleen IC professionals worden bij wijziging 

van de donorwet geïnformeerd door SNOD/
CLOD en tevens is er aandacht voor bij 
nationale meetings (bijv. IC congressen). 



SNOD achtergrond en opleiding

• Vanaf 2008 in Wales, in 2009 in gehele UK 
• Ervaren IC verpleegkundigen, fulltime, combi 

SNOD/IC werk is praktisch onmogelijk. 
• Uitgebreide en intensieve opleiding, ook qua 

communicatie/begeleiding/rouwverwerking, 
wordt 6 mnd overtallig gepland.  

• Jaarlijks 2 dagen training met SNOD uit hele 
UK. 

• 24 uurs diensten, streven max aantal uren 
achtereen 16-18 uur  



SNOD en Requesters
• Krapte onder IC vpk en disbalans werk-privé 

bij 24/h SNOD. 80% van requesting activity 
tussen 9-21  

• Vanaf 2016/2017 pilot en daarna invoer van 
Requesters, uit voormalige SNOD’s.  

• Mogelijk inzet van andere gespecialiseerde 
verpleegkundigen.  

• Bij donatieprocedure flinke overlap, de 
Requester en SNOD werken een aantal uren 
samen op, goed voor continuering van de 
familiebegeleiding, samen invoer data voor 
aanmelding.



SNOD werkwijze

• Streven: al aanwezig bij het slechtnieuws 
gesprek  

• Gestructureerd overleg voorafgaand aan elk 
gesprek 

• Introductie als gespecialiseerde 
verpleegkundige  

• SNOD heeft tijd voor familie, geen tijdsdruk of 
(andere) patiëntenzorg  

• Fasering in gesprekken 
• Goede timing: pas na acceptatie van verlies 

dierbare naar gesprek over donatie



Vervolg werkwijze SNOD
• Structuur van eerst mededelen van 

beslissing/keuze overledene → deze keus 
willen nakomen → informatie over 
orgaandonatie.   

• Nooit als eerste de donatievraag stellen, 
eerst informeren over keuze en 
mogelijkheid! 

• Belang van juiste woordkeuze 
• SNOD expert in communicatie en timing  
• Indien toch geen donatie: i.p. blijft SNOD 



Belangrijke verschillen neurologie

• Ernstige neurologie patiënten van SEH eerst 24 uur 
op de IC 

• Protocol HersenSTAMdood  
• Maximaal 12 uur wachten op hersendood, anders 

definitief DCD traject. 
• Gevolg bovenstaande:  
-> ander tijdstip van benadering over donatie 
mogelijk 
-> tevoren duidelijkheid over DBD of DCD 



Donatieproces
• Verwacht slechtnieuwsgesprek bij beademde 

patiënt : 24/7 melding voor assistentie SNOD, 
ongeacht medische geschiktheid en 
donorregister.  

• Orgaancentrum seint SNOD in en regelt 
vervoer. Tevens raadpleging van het 
donorregister. 

• SNOD geen inlog EPD op afstand. Tel. overleg 
met IC professionals.  

• Ter plekke veel tijd aan begeleiding van 
familie en gesprekken. Ondertussen verdere 
duidelijkheid over potentieel, DBD of DCD en 
evt. contact met GGD arts. 



Vervolg donatieproces
• Bij overeenstemming  ondertekening 

formulier door familie.  
• SNOD heeft laptop/iPad met speciaal 

programma  
• Orgaancentrum doet allocatie en logistiek 
• SNOD coördineert uitname op OK. Perfusie 

vaker door andere professional   
• SNOD zorgt dat overledene naar mortuarium 

gebracht wordt. 



CLOD

• 95% intensivist 
• Gemiddeld 4 h/week  
• De CLOD is de olie (nodig voor vertrouwen, 

acceptatie werkwijze) in de machine: 
richting collega’s, OK en transplantatiekant. 



Follow up
• Indien gewenst 
• Na 14 dagen brief en gouden speld, na 1 jaar 

brief 
• Brieven in dubbele enveloppe 
• Brieven door ext. afdeling, wel langs SNOD  
• Uitreiking postume Koninklijke Onderscheiding 

(The Order of St John Award for Organ Donation) 
bij regionale ceremonies 

• Memorials bij veel ziekenhuizen 
• Stimulatie brieven door ontvangers



Weefseldonatie
• 3000 WD / jaar 
• In 2017 vernieuwing van de structuur  
• Bij elke overledene in ZH wordt door 

afdelingsverpleegkundige een formulier 
ingevuld en verzonden naar systeem.  

• Op dit formulier beperkt aantal vragen en 
invulling voorgeschiedenis 

• UK verdeling in 3 regio’s. Door 3 Nurse 
Practitioners (NP) per regio wordt eerste 
screening gedaan n.a.v. melding. 

• 1e lijn alleen op initiatief nabestaanden/
huisarts



Nurse Practitioners
• Raadpleging donorregister.  
• 8 - 21 uur tel. contact met nabestaanden, info + 

vragen VG 
• Formulier naar huisarts verdere screening  
• Aanmelding bij Weefselcentrum Liverpool 

(aanmelding weefseldonoren t/m allocatie van de 
weefsels) 

• Weefselcentrum meldt maximum t.a.v. cornea’s   
• Bij combi OD/WD alleen hartkleppen via SNOD 
• Uitname binnen 24 (oog/hartklep) tot 48 uur. 
  
     



NP achtergrond

• 15 FTE per regio 
• 12 uurs dienst, alleen dag/avond 
• Achtergrond/ervaring gespecialiseerde 

verpleegkundigen (IC, SEH, Onco, 
Verloskunde) 

• Salariëring is 1 schaal lager dan SNOD 
• Specifieke opleiding: skills t.a.v. 

telefoongesprek nodig. 



Toekomst donatiecoördinator

Specialist Nurse   Specialist Tissue 
Organ Donation   Donation 
Nurse
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