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Bewustwording

Stereotypering: 

We doen het allemaal! Cultuur is wie je bent



Cultuur als comfort zone



Doen culturen: actie gericht



Actie eten



Denk culturen: proces gericht



Proces eten



Taak culturen: ik gericht



Taak eten



Rol culturen: wij gericht



Rol eten



Culturele kaart 



Wie zijn er in Nederland?



Muslims in Nederland

• 857,000 Muslims

• 37% Turks

• 31% Marokkaans

• 26% Surinamers etc.

• 4%   Westers

• 1%   Nederlands 

Turkish
Moroccan
Other non-Western
Western 
Native Dutch

Distribution of Muslims according to origin



Jurisprudentie
1982 Saudi Grand Ulema (Islamic 

scolar) permitted both living and 

deceased donation according to the 

Shari’a (Islamic law)

 Plicht om mensen levens te redden

 Naasten liefde/waarde vh leven

Islamic Fiqh Academy (IFA) 

vindicates the strict interpretation of 

the fiqh (Islamic jurisprudence)  

1995

Orgaandonatie is toegestaan!

 Minimaal 2 erkende artsen stellen (hersen)dood vast

 Het is medische noodzaak

 Geen financieel gewin

(Al Sayyari, 2008; Quadri, 2004)



Focusgroepen
Religion is not perceived as an 

obstacle to giving and taking organs

 Promotes helping others 

 Saving the life of a person

Lack of awareness within their 

community

“It’s a big problem in our culture, there 

is a lot of ignorance about it”

Educational/guiding role of the faith 

leader was clear

“The Imam has clearly said you can be 

a donor. If the Imam says that it can, 

then it’s ok.”

Ismail, et al., 2011



Draagvlak Orgaandonatie

• “Moslims nemen niet deel aan orgaandonatie, maar willen wel in 
aanmerkingen komen voor organen”- Nierstichting, maart 2005

• “…, dit wringt” Minister Schippers

• Donorcodicil & Moslims 2005: 

2% Marokkanen, 8% Turken, 12% Surinamers

• 2006 Islam conferentie mbt orgaandonatie

• Donorcodicil & Moslims 2007: 

4% Marokkanen, 8% Turken, 14% Surinamers



Donor Register (DR) & Weigering

6%
15%

0%

50%

67%

Organ Tissue

23% 10% 5% 62%

Permission No permission Next of 
kin/Specified 

person

Not registered

% Refusal

NTS Jaarverslag 2013 



Donatievraag -
Redenen voor weigering

• (Ingeschatte) wens van de overledene

• Problemen met het begrip “hersendood”

• Tijd tussen overlijden en de donatievraag te 
kort

• Idee: opbaring niet mogelijk

• Idee: verminkt lichaam retour

• Meningsverschillen binnen de familie

• Religieuze motieven

• Etc…



Neem LSD laat OMA thuis

• is meer een manier van 
communiceren, anders dan een truc, of 
alleen een aantal technieken.

• Het is niet is dat wat je voor mensen doet. 
Het is een basishouding die verandering 
faciliteert.



Neem LSD laat OMA thuis

• Een persoongerichte gespreksstijl die

• Vanuit samenwerking

• De motivatie van de persoon tot 
(gedrags)verandering versterkt

• En uiteindelijk zijn gecommiteerdheid tot 
veranderen verhoogt



5x meer nierdonaties

Ismail, et al., 2014



Aandachtspunten donatiegesprek

• Werk aan vertrouwen

• Wees nieuwsgierig en onderzoekend!

• Geef ruimte voor acceptatie/berusting!

• Houd communicatie eenduidig/eenvoudig

• Vertel geen dingen die je niet (zeker) weet

• Geen dingen in te vullen voor de familie

• Werk naar een concensus toe

• Informeer bij toestemming in DR!



Aandachtspunten donatiegesprek

• Gebruik tolk daar nodig

• Medische noodzaak benoemen

• Gebruik ziekenhuis geestelijk verzorger

• Familie bepaalt wijze van afscheid nemen

• Maak gebruik van bestaande familie hiërarchie



Het gesprek

• “Wij stellen helaas vast dat er geen mogelijkheid meer is op genezing” 
i.p.v. “ik/we hebben besloten om de behandeling te stoppen”

• “we hebben als team alles gedaan wat in onze mogelijkheden ligt, het lot 
van uw dierbare ligt nu in de handen van god/zichzelf”, ipv “de 
behandeling is medisch zinloos geworden, waardoor we genoodzaakt 
zijn te stoppen”

• Hoe ziet u dat dan? Ik zie u reageren….? Vertelt u eens…? 
• Ik zie dat u schrikt van hetgeen ik u vertel, vertel ik u misschien teveel 

voor dit moment?
• hoe gaat het nu met u? …En hoe denkt u dat het nu verder zal gaan?
• “ik wil u een belangrijke vraag stellen” …..“Wat zijn uw wensen op dat 

gebied?”
• OF: ‘hoe nu verder?’



CrD-Top

• Vanaf 1-4-2014 tot heden

• Na raadpleging register

• 5-10 minuten

• Algemene tips

• Casus bespreking

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=47I-d3O8wLZvzM&tbnid=Dk9hD7_L_8cuTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/91352/arts-en-patient-geen-paar-apart.htm&ei=vQREU4aAGunX0QXYkICYBQ&bvm=bv.64367178,d.d2k&psig=AFQjCNGphozmsh2CgLogd7ITRmcKX9ARvA&ust=1397052979863207


Na raadpleging DR

Binnen interventie uren: 3253

Exl.: 1536 47.2%

Incl.: 1717 52.8%

NEE 1126 65,6%
Ervaren 331 19,3%
JA 154 9,0%
Heb training gehad 106 6,2%



Toestemming…

29%
32%

36%

58%

Had Training Experienced NO YES

P< 0,001



Resultaten

Overige significante effecten:

 Zelfvertrouwen neemt toe en voorspelt succes

 > Weefseldonatie vragen

 > Avond-, nacht- en weekenduren

 > Het grootste effect in de ‘niet aangetroffen’ groep

 Unanimously experienced as positive and valuable



Toestemming & DR uitkomst

100%

90% 91% 90%

17%

22%

34%
31%

16% 17%
21%

44%

Had Training Experienced NO YES

Permission Next of kin/Specified person Not registered



Conclusie

 Meer artsen bereiken

 ‘Nee’

 ‘Heb training gehad’

 Meer arts gerichte adviezen om zelfvertrouwen te
vergroten

 Toekomst:

 Adviezen op Website 

 Adviezen op ‘FaceTime’

 Adviezen op ‘Donatie-App’

Bel me!



Thank you!

• dr. Sohal Ismail

• 0031681437178

• s.ismail@transplantatiestichting.nl


