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Vroegtijdige
ondersteuning
bij orgaandonatie

ODC biedt ondersteuning bij:
 Medische geschiktheid

	Juridische aspecten

	Planning en logistiek

	Donatiegesprek



Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO)

Jouw ziekenhuis neemt deel aan de pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaan
donatie (VobO). Tijdens deze pilot krijgen artsen al vroeg in het donatieproces 
ondersteuning van een orgaandonatiecoördinator (ODC). 

Wat is de werkwijze tijdens de pilot?

Tijdens de pilot heeft de arts nog vóór 
het slechtnieuwsgesprek met de familie 
contact met de ODC. Nu is dat meestal 
pas na het donatiegesprek. 

De ODC ondersteunt de arts bij het in-
schatten van de medische geschiktheid 
en de verwachte planning. De ODC kan 
ook adviseren over juridische aspecten 
en aandachtspunten voor het donatie-
gesprek. 

De arts en ODC bespreken samen welke 
verdere ondersteuning wenselijk is. 
Indien mogelijk komt de ODC naar het 
ziekenhuis voor ondersteuning van arts 
en familie. Ondersteuning op afstand is 
altijd mogelijk. 

Als er een donatieprocedure wordt 
gestart, roept de VobO-ODC de collega 
met 24-uursdienst op. De VobO-ODC 
blijft ondersteunen tot de dienstdoen-
de ODC in huis is. Na afloop evalueren 
de betrokken professionals elke keer 
samen het VobO-proces.

Wat gebeurt er na de pilot?

De NTS meet de effecten van de pilot. 
We onderzoeken of de eerdere onder-
steuning leidt tot het herkennen van 
meer potentiële donoren. Ook willen we 
weten hoe artsen de extra steun waar-
deren en of het hen helpt bij het voeren 
van het donatiegesprek. De resultaten 
en aanbevelingen leggen we vast in een 
rapport aan het ministerie van VWS. 

Ziekenhuizen die meedoen aan de pilot

• Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein

• ETZ

• ErasmusMC, Franciscus Gasthuis & 

Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Reinier 

de Graaf

Periode 

1 oktober 2022 - 1 oktober 2023



PILOT

Slechtnieuws-
gesprek
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Donorregister

Donatiegesprek
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pilot

Sta� donatie-
procedure

Infauste
prognose

Werkwijze tijdens pilot

Arts stelt infauste prognose vast.

ODC en andere betrokken professionals 
evalueren elke keer het VobO-proces en de 
samenwerking.

Donatieprocedure wordt gestart.  
VobO-ODC draagt over aan dienstdoende 
ODC.

ODC kan op locatie of op afstand onder-
steunen.

Arts voert slechtnieuwsgesprek met familie. 

• Beoordelen medische geschiktheid
• Juridische aspecten
• Planning en logistiek
• Voorbereiding donatiegesprek
• Afspraken verdere ondersteuning

Arts belt orgaancentrum voor raadpleging 
Donorregister. Bij potentiële orgaandonor 
belt orgaancentrum de ODC.



Checklist VobO

De ODC gebruikt deze checklist tijdens het eerste telefoongesprek met de arts. 

Medische geschiktheid
 Medische geschiktheid voor orgaandonatie: DBD of DCD

 Gewenste ondersteuning bij uitvoeren Hersendoodprotocol

 Belangrijkste aspecten donormanagement om potentiële donor stabiel te houden

 Mogelijkheid weefseldonatie

Juridische aspecten
 Geregistreerde toestemming o.b.v. ‘ja, ik wil donor worden’ of ‘geen bezwaar’ (uitleg 

Kwaliteitsstandaard Donatie)

 Rechtsgeldigheid registratie / juridische beslissingsbevoegdheid bij wilsonbekwaamheid 
potentiële donor

 Stappen indien niet-natuurlijk overlijden

Planning en logistiek
 Aanbieden bereikbaarheid ODC tijdens slechtnieuwsgesprek voor beantwoorden vragen  

familie over donatie

 Afspraken over beschikbaarheid ODC in het donorziekenhuis

	Globale tijdplanning en vervolgstappen donatie voor juiste verwachtingen familie

Voorbereiding donatiegesprek
 Beschikbaarheid ODC tijdens het donatiegesprek (op locatie of op afstand)

 Belang acceptatie infauste prognose en het spoedig verwachte overlijden

 Welke familieleden aanwezig? Wie heeft beslissingsbevoegdheid?

 Verwachtingen naar familie: duur procedure, ideeën over orgaandonatie, welke organen, 
hoe afscheid nemen, uiterlijk donor na OK en nazorgtraject

 Rolverdeling professionals tijdens het donatiegesprek

Of kijk op transplantatiestichting.nl/vobo
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