Werkinstructie donatie bij overlijden voor triagisten en doktersassistentes
Iedereen die 85 jaar of jonger is, kan eventueel weefseldonor worden. Volg daarom bij een melding van
overlijden de volgende procedure:
1. CHECK DE LEEFTIJD VAN DE OVERLEDENE
Indien overledene 86 jaar of ouder is: einde procedure. Noteer in het HIS (ICPC: A96 dood/overlijden):
geen weefseldonatie vanwege leeftijd.
2. RAADPLEEG, INDIEN DE PATIËNT 85 JAAR OF JONGER IS HET DONORREGISTER
Bel hiervoor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) op 071 - 579 57 95 (24u/dag)
Tijdens het raadpleeggesprek geef je het volgende door:
 Dat je geen arts bent en daarom geen medische gegevens kunt verstrekken
 Dat het om een potentiële weefseldonatie gaat (geen orgaandonatie)
 Praktijk, BIG-nummer OF naam + geboortedatum van de (dienstdoende) huisarts
 Naam en adres van de huisarts van de overledene
 BSN, geslacht, naam, geboortedatum, adres van de overledene
 Het telefoonnummer waarop de NTS terug kan bellen
3. DE NTS BELT TERUG MET DE UITSLAG
 De naam wordt gespeld en de geboortedatum wordt herhaald. Controleer dit zorgvuldig.
 De uitslag van de raadpleging wordt doorgegeven. Geef dit door aan de huisarts. Opties:
Er is geen registratie aangetroffen in het Donorregister.
Vertel de arts dat overledene niet is aangetroffen in het Donorregister. De arts gaat na of er
contra-indicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een toestemmingsgesprek met de familie.
Er is Toestemming.
Vertel de arts dat de overledene met Toestemming staat geregistreerd. De arts gaat na of er
contra-indicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een instemminggesprek met de familie
Er is geen Toestemming.
Vertel de arts dat de overledene met Geen Toestemming (bezwaar) staat geregistreerd. De arts
hoeft dan verder geen actie te ondernemen.
Er is geregistreerd dat de partner of familie beslist.
Vertel de arts dat de overledene de Nabestaanden laat beslissen. De arts gaat na of er contraindicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een toestemmingsgesprek met de nabestaanden.
Er is geregistreerd dat een gekozen persoon beslist.
Vertel de arts dat de overledene een Specifieke persoon wil laten beslissen over donatie. Geef de
arts de naam en contactgegevens van deze persoon. De arts gaat na of er contra-indicaties zijn en
voert, indien dit niet het geval is een toestemmingsgesprek met de aangewezen persoon.


Tot slot wordt gemeld welke weefsels de overledene o.b.v. leeftijd nog kan doneren. Mogelijke
weefsels zijn: oogweefsel, huid, hartkleppen, thoracale aorta, femorale vaten en bot- en
peesweefsel. Geef dit ook door aan de arts.

4. NOTEER DE UITSLAG IN HET HIS
Maak, ongeacht de uitkomst van het donorregister, altijd een notitie in het HIS (ICPC: A96
dood/overlijden) met de uitslag van de raadpleging.
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