
Donorherkenning ziekenhuizen
Zakkaartje

Wat moet u doen? 
Stap 1: Criteria en contra-indicaties

Controleer de criteria en de contra-indicaties voor orgaan- en  
weefseldonatie.

Stap 2: Donorregister raadplegen
Raadpleeg voor het donatiegesprek het Donorregister van de NTS  
via 071-5795795. 
Er hoeft niet geraadpleegd te worden bij:
• onbekende identiteit
• langer dan 24 uur overleden
Jonger dan 12? Geen registratie in register, vraag ouders/voogd om toestemming.
 
Benodigde gegevens:
•  Gegevens medisch professional: BIG-registratienummer en telefoon-

nummer waarop u bereikbaar bent.
•  Gegevens patiënt: BSN, naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres.
 De NTS kan u in contact brengen met de dienstdoende orgaandonatie-
coördinator (ODC) in geval van een potentiële orgaandonor.

 Uitkomst Donorregister wilsbekwame donor - zie beslisboom op website.
•  Ja en Geen bezwaar: toestemming voor donatie, informeer naasten.
•  Nee: geen toestemming, procedure stopt, informeer naasten.
•  Beslissing specifiek persoon of nabestaanden: vraag toestemming.
• Niet geregistreerd of blokkade: vraag nabestaanden toestemming.

Uitkomst Donorregister wilsonbekwame donor - zie beslisboom op website.
•   Is de registratie gedaan in een periode dat de persoon nog  

wilsbekwaam was, dan is deze rechtsgeldig.

Scan deze QR code voor uitgebreide  
en actuele informatie of ga naar 

transplantatiestichting.nl/donorherkenning.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)  
is 24/7 bereikbaar op 071 - 579 57 95



Stap 3: Donatiegesprek 
Bereid u voor op het donatiegesprek. Bekijk het Modelprotocol op de website.

Stap 4: Donor aanmelden
Organen: Neem contact op met de NTS om de donor aan te melden bij de 
dienstdoende orgaandonatiecoördinator. Telefoonnummer: 071 - 579 57 95.
Weefsels: Meld de donor aan bij de NTS, dit duurt ongeveer 10-20 minuten. 
Telefoonnummer: 071 - 579 57 95. De te beantwoorden vragen bij aanmelding 
weefseldonor staan in de Vragenlijst aanmelden weefsel donor op de website. 
Houd het medisch dossier van de patiënt bij de hand. 

Stap 5: Afhandelen donatie
•  Vul het donatieformulier in.
•  Bij weefseldonatie het lichaam binnen 6 uur koelen, anders overleg met  

de NTS. 

Lees meer over orgaan- en weefseldonatie op de website. Overleg met de 
NTS bij twijfel, voor het raadplegen van het Donorregister, het aanmelden van 
een donor óf contact met een orgaandonatiecoördinator. 

Weefseldonatie
Algemene contra-indicaties*: 
•  risicofactoren of klinische aanwijzingen voor bloed- en/of seksueel  

overdraagbare infecties;
•   virale sepsis (bacteriële sepsis is GEEN contra-indicatie voor corneadonatie);
•  hematologische maligniteit of premaligne hematologische aandoening t.t.v. 

overlijden of in het verleden;
•  melanoom met bewezen metastasen (overige maligniteiten, met of zonder 

metastasen zijn GEEN algemene contra-indicatie);
•  degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van onbekende oorsprong of 

met een mogelijke prionachtige pathogenese (zoals Parkinson, Alzheimer, 
MS, ALS en alle vormen van dementie);

•  klinische aanwijzingen/risicofactoren voor een prionziekte (bv. ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob);

•  immuun-gecompromitteerde status van de donor met leukocyten < 3 in de 
afgelopen 3 maanden voor overlijden;

•  orgaan-, dura mater-, allogene stamcel- of oogweefseltransplantatie in  
de voorgeschiedenis.



Leeftijdsgrenzen weefseldonatie*

Oogweefsel 2 t/m 85 jaar
Huid 20 t/m 80 jaar
Hartkleppen  Vrouw: t/m 70 jaar

Man: t/m 65 jaar
Botweefsel, kraakbeen en pezen 17 t/m 65 jaar
Bloedvaten: thoracale aorta 20 t/m 45 jaar
Femorale vaten 17 t/m 50 jaar

Bij twijfel, neem contact op met de NTS 

Orgaandonatie 
Algemene criteria voor orgaandonatie*
Hersendood met een intacte circulatie (Donation after Brain Death - DBD), of 
voldoen aan de criteria voor donatie na een infauste prognose waarbij de be-
handeling/beademing wordt gestaakt (Donation after Circulatory Death - DCD).

Algemene contra-indicaties*: 
• onbekende identiteit patiënt; 
• onbehandelde sepsis;
•  een actieve virale infectie met rabiës, herpes zoster of rubella; 
• actieve tuberculose;
• anencefalie.

Is de patiënt al overleden, dan is er geen orgaandonatie meer mogelijk.
Bij maligniteiten is donatie mogelijk bij enkele primaire, niet-gemetastaseerde 
hersentumoren of als de maligniteit curatief is behandeld.

Indicatie leeftijdsgrenzen voor orgaandonatie* 

Nieren Geen leeftijdsbeperking, bij DCD tot ± 75 jaar

Lever Geen leeftijdsbeperking

Longen Geen leeftijdsbeperking, bij donoren >75 jaar in overleg  
met ODC

Hart Tot ± 70 jaar (DBD), 58 jaar (DCD)

Pancreas DBD:  hele pancreas tot ± 60 jaar, eilandjes van Langerhans  
tot ± 75 jaar

DCD:  hele pancreas 5 tot ± 50 jaar, eilandjes van Langerhans 
tot ± 75 jaar

Dunne darm DBD: 1  tot ± 50 jaar

* Kijk voor de meest recente criteria en contra-indicaties op de website.
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