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B O E K B E S P R E K I N G

Orgaandonatie kwam al eerder dit jaar op mijn weg bij een 
lezing over dit onderwerp en in het verleden had het 
onderzoek van Pim van Lommel mij al aan het denken 
gezet. Vóór die tijd ging ik ervan uit dat er door onze 
overheid en door de medisch deskundigen wereldwijd 
goed over na was gedacht en dat het begrip ‘hersendood’ 
een duidelijk en onomstreden criterium was voor ‘dood’.

Het boek ontving ik op een vrijdag en mede dankzij de 
vlotte schrijfstijl en door de aangrijpende verhalen had 
ik het boek in hetzelfde weekend al bijna uit. Mijn eerste 
reactie: onbegrijpelijk dat er niet veel meer openlijke 
discussie is over orgaandonatie en dat de wet (de Wet op de 
Orgaandonatie; ‘Ja, tenzij’, 13 september, Pia Dijkstra, D66) 
er doorheen gekomen is waardoor mensen (vanaf 16 jaar) 
die geen antwoord hebben gegeven op de vraag om wel of 
geen donor te willen zijn automatisch als donor worden 
beschouwd. Op dit moment heeft ongeveer een kwart van 
de Nederlanders (nog) geen antwoord gegeven op deze 
vraag en van de 75% die wel antwoord heeft gegeven heeft 
25% ‘ja’ geantwoord (en dus 50% ‘nee’). 

Ik hoop dat dit boek alsnog een brede discussie op gang 
brengt, waarbij alle deskundigen, dus ook ervaringsdes-
kundigen, aan het woord komen, deze wet opnieuw onder 
de loep wordt genomen. Zoals bij alle medische behande-
lingen hoort ook bij orgaandonatie informed consent 
toegepast te worden, dat wil zeggen: alleen een behande-
ling toepassen als de betrokkene volledig en juist is 
geïnformeerd en alleen als op basis van die kennis uitdruk-
kelijk toestemming is gegeven.

Het boek Orgaandonatie begint met de eigen ervaring van 
Ruud van der Ven als coassistent. Hij wordt op de afdeling 
neurologie gevraagd om iedere tien minuten de pols en de 
bloeddruk te meten bij een jonge vrouw die daar in coma 
ligt met een hersenbeschadiging ten gevolge van een 
ernstig verkeersongeluk. Hij beschrijft de tijd die hij naast 
haar zit als ‘vervreemd’, een ‘niet meer te behandelen’ jonge 
vrouw, die er ogenschijnlijk nog heel levend uitziet terwijl 
zij beademd wordt. Hij is er ontdaan van. Hoe het verder is 
afgelopen met deze vrouw heeft hij niet vernomen.

In dit boek komen alle aspecten van orgaandonatie aan de 
orde, vanuit het perspectief van de (familie van de) donor 
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zaken – en vanuit de ontvanger, de zieke mens die zonder 
dit orgaan niet in leven kan blijven. 
De geschiedenis van orgaandonatie wordt uitvoerig 
beschreven. Aanleiding was de eerste harttransplantatie in 
1967. In 1968 werd het begrip ‘onherstelbaar coma’ in zéér 
korte tijd en zonder uitgebreid wetenschappelijk onder-
zoek veranderd in ‘hersendood’, waarmee het mogelijk 
werd organen ‘te oogsten’ uit een lichaam dat voor een 
groot deel in leven werd gehouden en beademd. De eerste 
jaren was afstoting van organen een groot probleem, maar 
door de ontdekking van ciclosporine (1977) werd dit 
probleem opgelost. Sindsdien heeft orgaantransplantatie 
een enorme vlucht genomen.
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orgaanhandel plaatsvindt die zich onttrekt aan overheids-
toezicht en waarbij heel veel geld wordt verdiend, naast 
het ‘geknoei’ met diagnoses om allerlei redenen die tot een 
groot schandaal leidde. 

De vraag is en blijft: wanneer is iemand écht dood en is 
hersendood ‘dood’. Na een uitleg over de definitie en 
operatie van donatie na hersendood (DBD) en donatie na 
circulatiestilstand (DCD) stelt Van der Ven de vraag: is 
iemand echt dood als het grootste deel van het lichaam nog 
leeft? 

Hij wijst erop dat potentiële donoren ook na de diagno-
se ‘hersendood’ alsnog bijkwamen en volledig herstelden! 
Er zijn getuigenissen van mensen die precies na konden 
vertellen wat er gebeurde tijdens hun diepe coma en hoe 
zij tevergeefs probeerden te reageren (‘NEE!’) toen er werd 
gesproken over orgaandonatie. 

Een andere belangrijke vraag, die moeilijk te beant-
woorden is: wanneer verdwijnt het bewustzijn uit het 
lichaam? Er zijn veel aanwijzingen dat het stervensproces 
veel langer duurt dan de vijf minuten hartstilstand, o.a. 
door het werk van Pim van Lommel (https://www.thelan-
cet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673601071008/full-
text) en volgens veel oude tradities kan het stervensproces 
zelfs dagen duren. 

Van der Ven pleit ervoor om veel betere zorg te geven 
aan mensen met een hersenletsel – en hen niet direct als 

mogelijke donor te beschouwen – en noemt daarbij veel 
technieken en gezondheid bevorderende behandelingen 
die de kans op volledig herstel kunnen vergroten. 

Collega Van der Ven gaat in een van de hoofdstukken 
dieper in op zijn eigen geloofsovertuiging en Bijbelse 
overwegingen, goed gescheiden van de overigens zeer 
uitgebreid onderbouwde wetenschappelijke feiten. 

Als positieve uitzondering op bovenstaande bezwaren 
tegen orgaandonatie noemt hij het doneren van organen 
bij leven, zoals het schenken van een nier aan een naaste. 

Hij heeft goed onderzoek gedaan naar de uiteindelijke 
resultaten van orgaandonatie en de kwaliteit van leven van 
de ontvangers. Deze resultaten zijn helaas lang niet altijd 
gunstig. 

Ook noemt hij alternatieven voor orgaandonatie – de 
techniek heeft zich ook op dit gebied verder ontwikkeld – 
die ethisch gezien minder problemen opleveren, waarbij 
het probleem van afstoting minder vaak op zal treden en 
daardoor ook minder medicatie vereist. Medicatie die zeer 
vervelende bijwerkingen kan hebben.

Ruud van der Ven heeft met dit boek een knap stuk werk 
geleverd en een bron gecreëerd waaruit iedereen, zowel 
arts als leek, kan putten die de vraag moet beantwoorden 
of hij/zij wel of geen donor wil zijn.  n 


