
Weefseldonatie
Procedure voor de 1e lijn

Geef uitslag door aan huisarts

Geen donatie mogelijk

Geen donatie mogelijk

Geen donatie mogelijk

Geen donatie mogelijkToestemming voor of geen   
bezwaar tegen weefseldonatie?

Check eventueel zelf al  
contra-indicaties vóór 

 raadplegen Donorregister

Laat het A- en B-formulier achter  
bij de overledene 

Stap 6 (z.o.z.)

Voer familiegesprek over 
 weefseldonatie

Stap 3 (z.o.z.)

Neem de vragenlijst met 
nabestaanden door

Stap 4 (z.o.z.)

Zijn er algemene contra-indicaties
o.b.v. 1e screening?

Stap 2 (z.o.z.)

Raadpleeg Donorregister

Stap 1 (z.o.z.)
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Stap 5 (z.o.z.)

Meld de donor aan bij de NTS
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Bezwaar in het Donorregister?

Leeftijd patiënt ≤ 85 jaar? NEE

JA

JA

Melding overlijden patiënt

NEE



De donor dient, zo 
mogelijk, binnen 

6 uur na overlijden 
gekoeld te worden.

Stappenplan
Raadpleeg het Donorregister via de  
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
Via 071 - 579 57 95 (24u/dag). Geef de volgende gegevens door: 
•  Gegevens patiënt: BSN, naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres
•  Gegevens (visite)arts: BIG-registratienummer, naam, en telefoonnummer
•  Telefoonnummer: waarop u bereikbaar bent
• Bij waarneming: praktijk en naam eigen huisarts 
Zie de werkinstructie voor doktersassistentes en triagisten.

STAP 1

Voer een instemmings- of toestemmingsgesprek met de nabestaanden
•  Licht de uitslag van het Donorregister toe 
•  Indien toestemming voor of geen bezwaar tegen weefseldonatie: informeer 

nabestaanden over wens overledene 
•  Indien beslissing bij nabestaanden: vraag toestemming 
•  Geef uitleg over weefseldonatie en overhandig de informatiebrochure 

STAP 3

Neem vraag 5 t/m 21 van de vragenlijst met de nabestaanden door 
Zie schouwenvelop.

STAP 4

Meld de donor aan bij de NTS 
Via 071 - 579 57 95 (24u/dag)

STAP 5

Laat het A- en B-formulier achter bij de overledene 
Zie schouwenvelop. 
Eventueel kunt u het ingevulde formulier ook faxen naar 071 - 579 09 58  
of mailen naar donoraanname@transplantatiestichting.nl

STAP 6

STAP 2

Patiënt komt niet in aanmerking voor donatie (absolute contra-indicatie) indien:
1. De patiënt ouder is dan 80 jaar en aan beide ogen aan cataract is geopereerd
2.  Er sprake is van een degeneratieve neurologische ziekte van onbekende oorsprong 

(hieronder vallen onder andere alle vormen van dementie, ALS, Huntington, MSA,  
MS, en Parkinson

3.  Er sprake is van een (premaligne) hematologische aandoening of gemetastaseerd melanoom
NB: Een solide maligniteit in heden of verleden is geen contra-indicatie voor 
oogweefseldonatie, ook niet indien sprake is van metastasering. 

Controleer de leeftijdscriteria en belangrijkste 
algemene contra-indicaties

Weefsel Leeftijd Weefsel Leeftijd
Oogweefsel 2 t/m 85 jaar Thoracale aorta 20 t/m 45 jaar

Huid 20 t/m 80 jaar Femoraal arteriën 17 t/m 50 jaar

Hartkleppen vrouw t/m 70 jaar, man t/m 65 jaar Bot- en peesweefsel 17 t/m 65 jaar
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