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Beste regionaal teamleider, donatiecoördinator, orgaandonatiecoördinator, 
 
Hierbij informeert de NTS jullie over een aanpassing in de criteria voor weefseldonatie en COVID-19.  
De termijn waarna een overledene na contact met een persoon met een COVID-19-infectie, of na 
een doorgemaakte infectie van de overledene zelf, weefsels kan doneren is verkort van 28 naar 14 
dagen.  
 
Beleid weefseldonatie 
De NTS baseert de medische criteria voor weefseldonatie en COVID-19 op de richtlijnen van het 
European Centre for Disease Control (ECDC). COVID-19 is een contra-indicatie voor weefseldonatie 
indien: 

• Er sprake is van een actieve of klinisch bewezen infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van 
overlijden.  

• Er sprake is van een verdenking op een infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden. 

• De patiënt een infectie heeft doorgemaakt met SARS-CoV-2 en minder dan 14 dagen 
symptoomvrij is.  

• De patiënt in de afgelopen 14 dagen in nauw contact is geweest met een persoon met een 
bevestigde infectie met SARS-CoV-2. Deze periode van 14 dagen kan worden verkort tot 10 
dagen na blootstelling, als een PCR-test op of na dag 10 na het betreffende contact negatief 
was. 
 

Verzoek aan donatieprofessionals  
De NTS vraagt jullie om ons op de hoogte te stellen van veranderingen van omstandigheden of 
beleid in jouw ziekenhuis of mortuarium die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om weefsel 
uit te nemen. De NTS heeft hiervoor een apart e-mailadres ingesteld: 
covid19weefsels@transplantatiestichting.nl.  
Denk bijvoorbeeld aan het beleid in het ziekenhuis voor toegang van externe partijen als de 
weefseluitnameteams van WUON, of eisen die worden gesteld aan de schoonmaak van de ruimte 
waarin weefsel is uitgenomen. WUON neemt zelf alle benodigde voorzorgsmaatregelen om de 
weefseluitname veilig te laten verlopen voor het uitnameteam en de professionals op de 
uitnamelocatie. 
 
Communicatie wijzigingen COVID-19 en weefseldonatie 
Tijdens de eerste golf hebben we ervaren dat de ontwikkelingen en beleidswijzigingen elkaar snel 
kunnen opvolgen. De NTS houdt jullie periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen. Belangrijke 
wijzigingen ontvangen jullie per mail. We proberen de wijzigingen zoveel mogelijk te bundelen en op 
vaste momenten te versturen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. De wijzigingen 
komen ook op de membersite.  
De belangrijkste vragen en antwoorden over weefseldonatie en COVID-19 zijn te vinden op deze 
pagina. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Mirjam Bastian of Robin van Eechoud, via 
m.bastian@transplantatiestichting.nl of r.vaneechoud@transplantatiestichting.nl. 
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