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Utrecht, 21 november 2016

Onderwerp: Eerste Kamer verzoek voorlichting wetsvoorstel actieve donorregistratie (33 506).

Geachte heer Donner,
Op 11 oktober 2016 ontving u een verzoek tot additionele voorlichting inzake het voorstel tot
wijziging van de Wet op orgaandonatie met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33
506).
Postmortale orgaandonatie vindt vrijwel uitsluitend plaats vanaf de intensive care. Het betreft vaak
patiënten die in een acute situatie ernstige hersenschade oplopen en meestal binnen één tot twee
dagen overlijden. De intensivisten leiden het behandelteam op de intensive care waarin zij naast de
zeer specialistische medische zorg voor deze patiënten ook de belangrijke taak hebben om hun
families in een emotioneel zware periode te begeleiden.
De voorgestelde wetswijziging heeft met name op twee vlakken een grote implicatie. Ten eerste de
manier waarop wordt geregistreerd. Ten tweede op welke wijze de registratiekeuze van invloed is op
de donatiegesprekken en familiebegeleiding. Zoals gezegd speelt dat laatste zich voornamelijk af op
de intensive care.
Wij kunnen ons voorstellen dat de Raad van State zal bediscussiëren wat de implicaties van deze
wetswijziging dan zullen zijn voor de klinische praktijk en de positie van families. Wat betekent de
nieuwe situatie voor de families? Wat is in de klinische praktijk de positie van de families bij een
geen-bezwaarregistratie? Hoe gaan de intensivisten hiermee om? Waar lopen de intensivisten in de
huidige praktijk bij de begeleiding van deze families tegen aan en welk probleem wordt in de nieuwe
situatie aangepast of opgelost? Allemaal vragen die de dagelijkse klinische praktijk van de intensive
care beslaan.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is de beroepsvereniging van de intensivisten
en vertegenwoordigt deze medisch specialisten die de ervaringsdeskundigen zijn op het gebied van
donorherkenning, donorbehandeling en begeleiding van de families van potentiële donoren. Naar
onze mening zijn inzichten in onze dagelijkse praktijk onontbeerlijk in een afgewogen advies mocht
de Raad van State een antwoord willen formuleren dat ligt op het gebied van begeleiding (inclusief
donatievraag) van families van potentiële donoren.
Het bestuur van de NVIC is graag bereid om in gesprek te gaan met de Raad van State om u van extra
informatie te voorzien op dit gebied.

Hoogachtend,

prof. dr. D.A.M.P.J. Gommers, intensivist
Voorzitter NVIC

