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Ter overname aangeboden 

onderzoek

Nederlander wil bij leven organen nog niet verpatsen

beeld
: a

n
P

orgaandonatie financieel belonen, levert in nederland in het gunstigste geval 900.000 extra 

donoren op die na hun dood organen willen afstaan. de animo om al bij leven organen 

te verkopen, is gering. alleen als mensen hiermee dierbaren kunnen helpen, is dat een 

overweging. <<
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<< onno van rijen
leo ottes

eind 2007 stonden er in neder-
land ongeveer 1280 mensen op 
de wachtlijst voor een orgaan.1 

Het meest prangend is de situatie voor 
nierpatiënten, van wie er circa 950 op 
een donornier wachten. ruim 5.000 
nederlanders moeten een paar keer per 
week worden gedialyseerd, omdat hun 
nieren niet meer functioneren. In 2007 

kregen 818 patiënten een nieuwe nier: 
57 procent van overleden personen en 
43 procent van levende donoren.2 naar 
schatting overlijden jaarlijks tussen 100 
en 200 patiënten omdat er niet op tijd 
een donororgaan beschikbaar is.

Het nederlandse systeem voor 
orgaandonatie gaat uit van het vrijwillig 
invullen en opsturen van donorformu-
lieren. van de 5,1 miljoen mensen van 18 
jaar en ouder die staan geregistreerd in 
het donorregister, wil bijna 31 procent 
geen organen doneren en 47 procent wel. 

bijna 10 procent geeft toestemming met 
beperkingen en bijna 13 procent wil dat 
nabestaanden of een specifiek persoon 
hierover beslissen.3 als mensen geen 
wilsbesluit hebben vastgelegd, moeten 
nabestaanden een besluit nemen. Iemand 
kan zijn keuze altijd veranderen. 

verboden

Tot op heden is voorlichting het belang-
rijkste instrument om het donortekort te 
verminderen. volgens klinisch-ethicus 
erwin Kompanje ‘ontkomen we er niet 

meer aan om serieus na te denken over 
het betalen voor organen’. ‘Patiënten met 
een beschadiging aan de hersenen zijn 
ideale orgaandonoren, maar die zie je 
steeds minder. de airbag is de killer voor 
de transplantatiegeneeskunde’. Kom-
panje oppert daarom orgaandonoren 
financieel te belonen.4 als dat bij leven 
gebeurt, is het uitgangspunt dat mensen 
zonder gevolgen voor de eigen gezond-
heid het orgaan kunnen missen.

Het Centrum voor ethiek en 
gezondheid (Ceg) zwengelde eind 2007 

de discussie aan over de vraag of finan-
ciële stimulering een optie is om orgaan-
donatie te bevorderen.5 volgens artikel 2 
van de Wet op de orgaandonatie (Wod) 
is het tot dusver verboden een orgaan te 
verwijderen met het oogmerk daarvoor 
een vergoeding te ontvangen die hoger is 
dan de kosten die daarvan rechtstreeks 
een gevolg zijn.6 Het Ceg-signalement 
heeft tot veel discussie geleid. Het  
tv-programma eénvandaag hield naar 
aanleiding hiervan een opinieonder-
zoek.7 ruim 70 procent van de onder-
vraagden vond dat nooit geld mag  
worden betaald voor het afstaan van 
organen bij leven, 17,5 procent zag er 
geen probleem in en 11,5 procent wist 
het niet.  

Dierbaar faMilieliD

Twee maanden eerder heeft de raad voor 
de volksgezondheid en Zorg (rvZ) een 
panel van internetgebruikers (n=2080) 
gevraagd naar hun bereidheid om een 
nier voor transplantatie af te staan. ruim 
de helft is hier na overlijden zeker toe 
bereid als de ontvanger een dierbaar 
familielid of goede vriend is. nog eens 
20 procent is hiertoe waarschijnlijk wel 
bereid en slechts 10 procent zegt dit niet 
of waarschijnlijk niet te willen. 

Financiële prikkels hebben amper 
effect: 41 procent zegt na overlijden 
waarschijnlijk tot zeker donor te willen 

‘De airbag is de killer  
voor de transplantatiegeneeskunde’

als de ontvanger van mijn nier een dierbaar familielid of 
goede vriend is

als een deel van mijn begrafeniskosten wordt vergoed

als een door mij aangewezen persoon 10.000 euro ontvangt

als een door mij aangewezen persoon 5.000 euro ontvangt
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De bereidheid om na overlijden een nier af te staan, donoren versus niet-donoren (n=2080).

1. orgaanDonatie na overlijDen
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zijn als een persoon die de donor vooraf 
aanwijst 10.000 euro ontvangt. van de 
ondervraagden is 40 procent hier zeker 
niet tot waarschijnlijk niet toe bereid. 
Jongeren staan meer open voor finan-
ciële prikkels dan ouderen. diegenen 
die zich tot dusver niet als donor hebben 
gemeld (niet-donoren) zijn ook tegen 
vergoeding veel minder bereid donor 
te worden dan degenen die zich nu  

al als donor hebben aangemeld (zie tabel 
1).   

over donatie bij leven zijn de res-
pondenten aanmerkelijk minder posi-
tief. alleen als de ontvanger een dier-
baar familielid of goede vriend is, zegt 
69 procent dit zeker tot waarschijnlijk te 
doen. als het gaat om de bereidheid in 
relatie tot belonen of betalen, mag uit de 
respons worden afgeleid dat een finan-

ciële prikkel hooguit zal leiden tot een 
beperkte toename (10 tot 15%) van het 
aantal donoren.

degenen die nu als postmortale 
donor zeggen te willen fungeren, zijn 
positiever over het afstaan van organen 
bij leven tegen een vergoeding dan niet-
donoren. Toch zijn de percentages aan-
merkelijk lager dan die van donorschap 
na overlijden. de overweging dat de 
ontvanger een dierbaar familielid of een 
goede vriend is, scoort bij zowel donoren 
als niet-donoren aanzienlijk hoger dan 
een financiële prikkel (zie tabel 2).

van de mensen die nu al als donor 
staat geregistreerd, meldt 30 procent 
het donorschap op te zeggen als voor 
organen gaat worden betaald. dit kan 
als een illustratie worden gezien van het 
Titmuss-effect; de rol van altruïsme bij 
het ter beschikking stellen van bloed en 
organen.8

optiMistisCh

maximaal een kwart van de mensen die 
nu niet als donor staat geregistreerd, 
overweegt zich als postmortaal donor  
te laten registreren als daar een <<
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De bereidheid om tijdens het leven een nier af te staan: donoren versus niet-donoren (n=2080).

als de ontvanger van mijn nier een dierbaar familielid of 
goede vriend is

als ik 50% korting op mijn ziektekostenpremie krijg zo 
lang ik als donor geregistreerd sta

als ik of een door mij aangewezen persoon een hogere 
plaats op de wachtlijst krijg(t) wanneer ik of die persoon 
ooit een orgaan nodig heb/heeft

als ik geen ziektekostenpremie meer hoef te betalen vanaf 
het moment dat ik mijn nier heb afgestaan

als ik 10.000 euro ontvang op het moment dat ik mijn 
nier afsta

als ik 5.000 euro ontvang op het moment dat ik mijn nier 
afsta

2. orgaanDonatie bij leven

Een financiële prikkel zal hooguit leiden tot een beperkte toename van het aantal donoren.
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financiële vergoeding tegenover 
staat. Het gaat dan om maximaal 1,9 mil-
joen mensen. een derde van de mensen 
die nu als donor staat geregistreerd, zou 
echter afhaken (zie tabel 3). dat zijn er 
ongeveer 1 miljoen. maar ook het poten-
tieel van 900.000 nieuwe orgaandonoren 
is nog te optimistisch. Want ongeveer de 
helft van de mensen die zich niet heeft 
geregistreerd, vindt het onplezierig  
om na te denken over het donorschap. 
daar komt bij dat een enquête onder 
internetgebruikers niet representatief is. 
Jongeren hebben een hogere opleiding 
dan gemiddeld en tonen zich positiever 
over het afstaan van organen dan oude-
ren en laagopgeleiden. bovendien zijn 
jongeren positiever over financiële prik-
kels.

voor het doneren van nieren bij 
leven, moet de ‘winst’ vooral komen van 

de mensen die nu als postmortaal donor 
staat geregistreerd. afhankelijk van de 
aard van de financiële prikkel lijkt 20 tot 
30 procent van hen hier wat voor te voe-
len. onder mensen die niet zijn geregi-
streerd is dit 10 tot 20 procent. 

een veel betere prikkel is het helpen 
van een dierbare. dan ligt de bereidheid 
tot doneren rond 70 procent.  n

 
drs. a.J.g. van rijen, 
senior adviseur, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

drs. l. ottes, 
arts en senior adviseur, Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg

Geen belangenverstrengeling gemeld. 

De literatuurlijst vindt u onder de digitale versie van dit 
artikel op www.medischcontact.nl.
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Meningen over prikkels tot orgaandonatie (n=2080).

levende donoren mogen financieel voordeel hebben 
wanneer ze een orgaan afstaan

ik zou zelf donor willen zijn als ik voorrang krijg op de 
wachtlijst wanneer ik zelf een orgaan nodig heb

nabestaanden van overleden donoren mogen financieel 
voordeel hebben indien de donor dit vooraf heeft laten 
vastleggen

nabestaanden mogen financieel voordeel hebben wanneer 
zij toestemming geven dat de overledene donor wordt, ook 
wanneer de mogelijke donor tijdens zijn leven hierover 
niets heeft laten vastleggen

alleen degenen die zelf donor willen zijn, mogen een 
donororgaan ontvangen

ik vind het niet plezierig om erover na te denken of ik 
donor word

ik heb er wel over nagedacht, maar ik kan niet tot een 
besluit komen

Wanneer ik of mijn naaste een nier nodig zou hebben en ik 
zou voor 10.000 euro een geschikte nier in het buitenland 
kunnen krijgen, dan zou ik dit doen

als donoren worden betaald voor hun organen dan word ik 
geen donor of zeg ik mijn donorschap op

3. prikkels tot orgaanDonatie

SAMENVATTING

l Om orgaandonatie - vooral bij 
leven - te stimuleren, pleiten sommi-
gen voor financiële prikkels: belonen 
van of betalen voor orgaandonatie.
l De belangrijkste motivatie om bij 
leven een nier te doneren, is als de 
donor daarmee een dierbaar familie-
lid of goede vriend kan helpen. 
l Door financiële prikkels neemt 
het aantal donoren toe. Onder jon-
geren is de belangstelling hiervoor 
groter dan onder ouderen.  
l Bij invoering van een financiële 
vergoeding, komt het overgrote deel 
terecht bij de groep die nu al uit  
ideële motieven als donor staat gere-
gistreerd.

<<
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