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Werkbezoek Londen 8 oktober 2019  
Jurys Inn, Holborn WC1B 4AR (Orion Rooms) 
23 DC’s van DONOR en 10 sprekers van NHSTB 
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10: 20, Key note speech, spreker dr. Andre 
 

 

 Van de 1600 donoren zijn er 962 DBD’s en 638 DCD’s. 

 3941 patiënten hebben een orgaan ontvangen. 

 Alleen Amerika en Nederland hebben het Whole Brain Dead principe. De 
overige landen testen op Stem Dead. 

 Bij elke neurologische patiënt vindt er standaard neurologisch onderzoek 
plaats. 

 

 Potential Donor Audit (PDA) is opgestart in 2003. In verschillende stappen 
heeft men toegewerkt naar de wetswijziging van Wales in 2015. De 
belangrijkste vraag die men zich stelde was hoe het kwam dat zoveel andere 
landen om hen heen een hoger aantal donaties had in vergelijking met UK. 
Met Spanje aan de top. Gebleken is dat in de UK men relatief vaak op de 
verkeerde plaats, en de verkeerde manier overleed om geschikt te zijn voor 
orgaandonatie en dat daarnaast de wens m.b.t. orgaandonatie niet bekend 
was. Na onderzoek heeft men 14 aanbevelingen gedaan en een stappenplan 
opgezet die door elke organisatie en ziekenhuis, betrokken bij orgaandonatie, 
is geaccepteerd en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een stijging van 50% meer 
postmortale orgaandonaties vanaf de invoering van de nieuwe wet in 2013 in 
Wales. 

 Uitgangspunt is dat donatie de standaard is en volledig opgenomen moet zijn 
in de end of life care als een fundamentele stap. 

 Een belangrijke stap was ook de introductie van de CLOD, SNOD en Non 
Clinical donation Chair in elk ziekenhuis als een drie-eenheid. 
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 Alle vastgestelde regels zijn opgenomen in NICE, waaronder brain stem 
testing, stabilisatie van de patiënt op de IC. 

 Zo is ook in de UK General Medical Council Guidance van end of life care 
2010 opgenomen dat men de nationale richtlijnen moet volgen om een 
potentiële donor te herkennen en dat men de transplantcoördinator in dat 
geval moet consulteren. 

 Men heeft afgesproken dat elke patiënt, met een brain ingury, naar de IC 
moet. Tevens is er een landelijke uitspraak van de ethische commissie dat 
elke patiënt met ernstige hersenschade van de SEH overgeplaatst moet 
worden naar de ICU om aldaar geïntubeerd te worden. Men is van mening dat 
je niet te vroeg moet stoppen met het behandelen van een patiënt met 
hersenschade. Je moet deze 24-72 uur de kans geven. Men abstineert niet 
snel. Tijdens de presentatie werd verteld dat er zelfs mensen van deze groep, 
waarvan men verwachtte dat ze donor zouden worden, lopend het ziekenhuis 
hebben verlaten. De cijfers volgen nog.  

 De UK deelt de Spaanse visie: Geen prognose vaststellen op SEH maar pas 
op IC.  

 Ondanks dat de UK maar 6,6 bedden heeft per 100.000 inwoners, leidt dit niet 
tot bedcapaciteitsproblemen. Nederland heeft 6,4 ICU bedden per 100.000 
inwoners. Duitsland heeft bijvoorbeeld 29.2 ICU bedden per 100. 000 
inwoners. 

 Opvallend is ook dat er geen neuroloog wordt geconsulteerd voor het 
vaststellen van de hersendood, maar dat de intensivist dit doet. 

 De stijging van de DBD’s is ontstaan doordat iedereen op de IC neurologisch 
gescreend/getest wordt. De DCD cijfers komen bovenop de cijfers van de 
DBD’s en niet zoals in Nederland in plaats van DBD’s. 

 Arrtsen in UK herkennen nog steeds niet alle orgaandonoren 100%, daarom 
blijven verbeteringen hierin van belang. Er wordt aan benchmarking gedaan 
tussen gelijkwaardige ziekenhuizen en men vindt dat de juiste mensen de 
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vraag moeten stellen. Men ziet dat de SNOD veel meer toestemmingen 
verkrijgt bij het stellen van de donatievraag dan wanneer er geen SNOD 
aanwezig is. 

 Door het grotere aantal orgaandonaties is de wachtlijst gedaald in 2008 (7907 
patiënten) naar 2018 (6044 patiënten) op de wachtlijst.  

 Ook de UK heeft een levende nierdonatie programma. Men ziet hier een 
stijging van 9% vanaf 2008 tot en met 2018. 

 Een opvallend cijfer welke aandacht behoeft is de daling van hart- en 
longdonaties in de afgelopen jaren van -9,6 en -17,3 % 

 Met alle veranderingen zegt nog steeds 4 van de 10 families ‘nee’ tegen 
donatie. Het een na hoogste weigeringspercentage in de wereld. Nederland 
staat op plaats 5 van de 10. 

Verbeterpunten:  
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10:45, Legislative Change, spreekster Bobbe Cotter 

Op televisie wordt een videofragment getoond over Keira en haar ouders. Keira 
overleed na een verkeersongeluk in 2017 en doneerde haar organen. Dit verhaal 
spreekt tot de verbeelding en wordt gebruikt tijdens de campagne om de wet te 
wijzigen in een soft Opt-Out. De arts krijgt een vergewisplicht en familie krijgt het 
recht om donatie tegen te houden.   

https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/real-life-stories/families-
who-donated-their-loved-ones-organs-andor-tissue/keiras-story-max-and-keiras-law/  

 De wet gaat in de lente van 2020 in. 

 Wanneer je je niet registreert met een nee, dan neemt men aan dat je organen 
wil doneren. 

 Orgaandonatie blijft een gift. Je mag dus zelf voor ja of nee kiezen en de 
familie wordt altijd betrokken  bij de beslissing. 

 De wet is voor inwoners van Engeland vanaf 18 jaar die overlijden in 
Engeland. De wet geldt niet voor wilsonbekwamen en mensen die korter dan 
12 maanden voor overlijden in Engeland hebben gewoond.  

 Er is een trainingsprogramma opgesteld in 4 stappen voor de SNODS: zie 
onderstaand schema: 

 
 

 De SNOD’s wordt aangeleerd altijd te starten met de vraag: Bent u op de 
hoogte van de laatste wens? 

 Pas wanneer de SNOD’s goed getraind zijn wordt de wet verder uitgerold. 

 

 

https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/real-life-stories/families-who-donated-their-loved-ones-organs-andor-tissue/keiras-story-max-and-keiras-law/
https://www.organdonation.nhs.uk/helping-you-to-decide/real-life-stories/families-who-donated-their-loved-ones-organs-andor-tissue/keiras-story-max-and-keiras-law/
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11:15 BAME spreekster Alice Workman 

 BAME betekent: Black, Asian, Minority, Ethnic. 

 41% van alle donatiegesprekken in Londen zijn met BAME families.  

 Nationaal zijn er 356 donatiegesprekken met BAME families. In Londen 146.  

 Toestemming van blanke families bij DBD is 77% en bij DCD 65%. 

 Toestemming bij BAME families bij DBD is 44% en bij DCD 38%. 

 Bij BAME families vraagt de SNOD om toestemming en niet de arts. 

 Er worden speciale dagen georganiseerd aan anders gelovigen. Er wordt veel 
aandacht besteed aan dit item op TV en media en de Londense moskeeën.  

 

11:45, Tissues, SNOD, HE end NRC, spreekster Gail Mander 
en Chris Kelly 

 Donatie van weefsel (uitname) vindt plaats tussen de 24 en 48 uur na 
overlijden. 

 Donatie van ogen, hartkleppen, huid en botten. 

 Ongeveer 3000 donaties per jaar en 20.000 transplantaties per jaar. 

 Ongeveer 4500 corneadonaties per jaar zijn geschikt voor transplantatie. 

 Het hoofdgebouw van weefseldonatie is gestationeerd in Liverpool. 

 Er zijn 3 Hospital Development Nurse practitioners (HDNP). Zij werken samen 
met administratiemedewerkers en uitnameteams. 

 Er zijn Specialist Nurse Tissue Donation (SNTD) gestationeerd in Liverpool. 

 Voor botdonatie wordt geen OK gebruikt. Alle donaties vinden plaats in het 
mortuarium. 

 Alle volwassen overleden patiënten worden aangemeld binnen 4 uur bij de 
NRC (National Referred Centre).  
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 Patiënten die buiten het ziekenhuis overlijden kunnen ook doneren. 

 Er wordt alleen weefsel uitgenomen die men die week nodig denkt te hebben 
om te prepareren en transplanteren (vraag- en aanbod gestuurd). 

 De nabestaanden ontvangen de Order of St. John. Een nationale erkenning 
voor het meewerken aan weefseldonatie door de overledene.  

13:45, Education, spreekster Sarah en Jill 

 6 maanden training om een SNOD te worden. Competentie gestuurd. 

 4 modules en 7 boeken. Zie onderstaand schema: 

 

 

 Er wordt ook gewerkt met een terugspeeltheater. Dat verbetert de skills. 
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Medische training: 

 In level 1 tot IV ziekenhuizen.  

 Er zijn levelmeetings met SNOD’s, CLOD’s, Chairs. Soms ook intensivist en 
anderen. Dat hangt af van de vraag. 

 Elke arts moet de module ‘herkenning en doorverwijzing’ (aanmelden) van 
donoren doorlopen. Zonder dat heeft scholing geen zin. Het is ook belangrijk 
om met familie te spreken waarvan een familielid heeft gedoneerd. Het is voor 
de arts belangrijk om te “voelen”. 

 Zie onderstaand programma voor medische training: 
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 CLOD: 95% is IC arts en 2-4 uur per week CLOD. 

 De CLOD wordt gezien als de olie van het systeem. 

 CLOD krijgt elk jaar een functioneringsgesprek. Na 3 jaar krijgt hij of zij de 
vraag of hij/zij CLOD wil blijven. Na 6 jaar moet je verplicht stoppen. 

 De belangrijkste taak is het beïnvloeden van collega’s en je moet 
organisatiesensitief zijn. 

 Per regio verschilt de animo. 

 Elf jaar geleden is hier een financiering voor vastgesteld. Deze is nog steeds 
niet gewijzigd maar moet wel gewijzigd worden.  

 

14:45, Roles, sprekers: Nat, Andre en Beth 

Specialist Requesters (SR) 

 Sinds 2016 bestaan zij in Londen/Midwest. Het zijn familiebegeleiders. Er zijn 
er nu in totaal 8. 

 Ze zijn aanwezig: 12 uur per dag/7 dagen per week. 

 Ze dragen een uniform met strepen als die van een specialist nurse. Ze 
worden ook geïntroduceerd als specialist nurse net zo als bij een SNOD. 
Wanneer familie vraagt om welke specialisatie het gaat dan krijgen ze wel 
direct antwoord. 

 Tijdens donatiegesprekken genereren ze 80% toestemming. 

 Ze zijn er alleen voor DCD donoren en screenen meestal al voordat het 
gesprek met de familie plaatsvindt. Wanneer er geen geschiktheid is 
bevonden dan volgt ook geen gesprek met de familie.  

 Het gesprek draait niet om de arts (tijd, wat wil hij vertellen, etc.) maar om de 
familie. 

Specialist Nurse Organ Donation (SNOD) 

 Gebrek aan ICU verpleegkundigen en SEH verpleegkundigen maakt dat men 
nu ook vanaf een andere verpleegafdeling SNOD kan worden. 

 Hun werkgebied zijn alle ziekenhuizen in Londen, maar ze hebben wel een 
basisziekenhuis waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

 Alleen een opgeleide SNOD en SR kan het Donorregister raadplegen. Niet 
elke arts kan het Donorregister raadplegen. 

 Ongeacht of er wel of geen donatie gaat plaatsvinden is er altijd end of life 
care. 

 De patiënten worden gewoonlijk in het ziekenhuis opgebaard. Nooit thuis en 
zelden bij een begrafenisonderneming. 

 Een SNOD is getraind in elk gedeelte van het donatieproces. 

 

16:00, Donation Proces in the UK, spreekster: Jane Harden 

Scouts 

 Een donatiefysiologist bij een DBD. 

 Ze optimaliseren het hart van de donor bij een DBD, plaatsen een Swan – 
Ganz katheter, voeren transoesophagale echografie uit, bronchoscopie, elk 
uur bloedgassen en cardiac output. Houden hormoonhuishouding in balans, 
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en monitoren eventuele veranderingen in de hemodynamiek, 
beademingsvoorwaarden en vochtbalans. 

 Deze scouts zijn er voor ziekenhuizen waar orgaandonatie zelden plaatsvindt. 
Ze spreken dezelfde taal als intensivisten. 

Overige aantekeningen: 

 De SNOD neemt altijd contact op met de huisarts en bespreekt eventuele 
contra-indicaties.  

 Bij DCD wordt altijd op de verkoever de switch off gedaan. Soms is er familie 
bij. 

 Er is geen speciaal uitnameteam. Het team wordt samengesteld door mensen 
uit het ZH en ook lokale ziekenhuisapparatuur wordt gebruikt. 

 Er worden m.n. ‘s nachts uitnameprocedures uitgevoerd op de OK. 

 Er is ook altijd een perfusionist aanwezig i.v.m. de preservatie van organen. 

 De nabestaanden krijgen als dank een gouden pin en een certificaat. 

 Voordat de uitnameprocedure start wordt er een debriefing gehouden en 
wordt er een moment van eren in acht genomen en leest men onderstaande 
tekst op: 

 

 


