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Inleiding 

In de eerste helft van 2019 heeft er een aantal gesprekken plaats gevonden tussen 

vertegenwoordigers van de donatie- en transplantatiechirurgie in Nederland  en het Algemeen 

Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Gesignaleerd werd dat een aantal 

donatie en transplantatiechirurgen problemen ervaart of zou kunnen gaan ervaren bij hun 

(her)certificering. Ook werd de wens uitgesproken tot verdergaande professionalisering van de 

donatie- en transplantatiechirurgie en om hiertoe een aparte subvereniging op te richten.  

 

Het Algemeen Bestuur van de NVvH vindt het van belang dat wensen van leden serieus worden 

genomen en dat problemen worden opgelost. In de zomer is afgesproken om het vraagstuk dat 

voorligt nader uit te werken; in eerste instantie door een aantal feiten in beeld te brengen. Gebruik 

is gemaakt van openbare data. Daarnaast is een korte vragenlijst uitgezet onder de chirurgen die 

zich actief met donatie- en/of transplantatiewerkzaamheden bezig houden. In totaal blijken dit er 95 

te zijn; 66 van hen hebben de vragenlijst ingevuld retour gemaild. 

 

Donatie en transplantatiechirurgie in Nederland 

In Nederland is orgaan- en weefseldonatie geregeld in de Wet op de orgaandonatie. Per juli 2020 

wordt deze wet vervangen door een systeem van actieve donorregistratie. Daardoor wordt iedereen 

in Nederland vanaf 18 jaar opgenomen in het Donorregister. Wat de gevolgen zijn voor het aantal 

donaties en transplantaties wordt momenteel onderzocht. Een toename lijkt aannemelijk. Niet 

alleen door de nieuwe wetgeving, maar ook gelet op ontwikkelingen inzake de machinepreservatie 

of perfusie. 

 

Nederlandse Transplantatie Stichting 

In de Wet op de orgaandonatie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 

Nederlandse Transplantatie Stichting1 (NTS) formeel aangewezen als Orgaancentrum. Als 

Orgaancentrum heeft de NTS de wettelijke taak om organen en weefsels toe te wijzen aan de best 

passende patiënten. Daarnaast adviseert de NTS het ministerie van VWS bij landelijke 

beleidsontwikkeling en is men onder andere verantwoordelijk voor datamanagement. 

 

Nederlandse Transplantatie Vereniging 

De ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en de wetenschappelijke (door)ontwikkeling van de donatie- en 

transplantatiezorg -in de breedte- vindt momenteel plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse Transplantatie Vereniging2 (NTV). Er zijn diverse multidisciplinaire werkgroepen actief. 

Zo heeft het Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT) tot doel om gevraagd en ongevraagd advies 

uit te brengen over (niergerelateerde) beleidsmatige vraagstukken én om een goede afstemming te 

behouden over in Nederland lopende projecten en onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het definiëren van veldnormen, het harmoniseren van protocollen, het formuleren van 

kwaliteitsbeleid en de opzet en voortgang van wetenschappelijk onderzoek.3 Het landelijk Overleg 

Levertransplantatie (LOL) heeft een vergelijkbare functie met betrekking tot levertransplantaties. 

 

Iedereen die beroepsmatig en in de ruimste zin des woord betrokken is bij de 

transplantatiegeneeskunde in Nederland kan dus lid worden van Nederlandse Transplantatie 

Vereniging. Denk aan medisch specialisten, verpleegkundigen, etc. De NTV werkt nauw samen met 

de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

 

                                                           
1 https://www.transplantatiestichting.nl/ 
2 https://www.transplantatievereniging.nl/ 
3 Jaarverslag LONT 2018 

https://www.transplantatievereniging.nl/landelijk-overleg-nier-transplantatie
https://www.transplantatievereniging.nl/landelijk-overleg-lever-transplantatie
https://www.transplantatiestichting.nl/
https://www.transplantatievereniging.nl/
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Aard en aantallen donaties en transplantaties 

In Nederland worden (combinaties van) hart-, long-, lever- nier-, pancreas- en dunne 

darmtransplantaties uitgevoerd. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) constateert4 dat er in 

2018 een record aantal orgaantransplantaties heeft plaats gevonden. In totaal gaat het om 817 

transplantaties van overleden donoren. Daarnaast zijn 522 orgaantransplantaties uitgevoerd met 

organen van levende donoren, voor het overgrote deel betreft dit niertransplantaties.  
 

Orgaan en procedure 2014 2015 2016 2017 2018 

Alvleesklier DBD 8 7 6 6 17 

Alvleesklier DCD -  6 3 5 8 

Hart 51 53 35 38 38 

Hart met long -  1 - - - 

Lever DBD 109 89 99 89 99 

Lever DCD 47 46 44 65 68 

Lever (gesplist) DBD 9 7 2 5 7 

Lever met alvleesklier DBD - - 1 - 1 

Long DBD 71 48 42 49 59 

Long DCD 20 29 31 25 29 

Long met lever DCD - - - - 1 

Nier DBD 223 207 202 168 178 

Nier DCD 216 235 204 237 284 

Nier met alvleesklier DBD 23 13 13 14 8 

Nier met alvleesklier DCD 4 9 6 8 12 

Nier met lever DBD 4 3 1 - 6 

Nier met lever DCD - 2 - 1 - 

Nier met lever (gesplitst) DBD - 1 - - - 

Dunne darm DBD - 3 - - 1 

Dunne darm met alvleesklier 

en lever DBD 

- - - - 1 

Totaal 785 759 689 710 817 

Tabel 1: aantal orgaantransplantaties met organen van overleden donoren5 

DBD = donor was hersendood (Donation after Brain Death) 

DCD = hart en bloedsomloop waren gestopt (Donation after Cardiac Death) 

Een transplantatie van twee nieren tegelijkertijd telt mee als één transplantatie 

 

Orgaan 2018 

Lever (donor is familie) 10 

Lever (donor is geen familie) 2 

Totaal 12 

  

Nier (donor is familie) 198 

Nier (donor is geen familie) 312 

Totaal 510 

Tabel 2: aantal orgaantransplantaties met organen van levende donoren6 

 

                                                           
4 Nederlandse Transplantatie Stichting, Jaarverslag 2018, Leiden 2019. 
5 Nederlandse Transplantatie Stichting, Jaarverslag 2018, Leiden 2019. Betreft tabel 1.2 
6 Nederlandse Transplantatie Stichting, Jaarverslag 2018, Leiden 2019. Betreft tabel 6.1 en 6.5 
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Verdeling over de academische centra 

Orgaantransplantaties vinden uitsluitend plaats in de zeven academische centra.  

 

Academisch centrum Aard transplantaties Deelname aan ZUT7 

Amsterdam Niertransplantatie Nee 

Utrecht Niertransplantaties Nee 

Nijmegen Niertransplantaties Ja 

Maastricht Niertransplantaties Ja 

Leiden Nier, lever, pancreas, nier & lever, nier 

& pancreastransplantaties 

Ja 

Rotterdam Nier, lever, nier & levertransplantaties Ja 

Groningen Nier, lever, pancreas, dunne darm, nier 

& lever, nier & pancreastransplantaties 

Ja 

Tabel 3: overzicht type transplantaties verdeeld over de academische centra 

 

Academisch centrum Totaal aantal transplantaties Uitsluitend abdominale 

transplantaties 

Amsterdam 102 102 

Groningen 182 139 

Leiden 137 137 

Maastricht 38 38 

Nijmegen 39 39 

Rotterdam 246 193 

Utrecht 73 42 

Totaal (jaar 2018) 817 690 

Tabel 4: aantal orgaantransplantaties in Nederland met organen van overleden donoren in 2018 per centrum8. De 

aantallen in Amsterdam zijn het gevolg van de samenvoeging van de aantallen van het AMC en het VUMC. 

 

Academisch Centrum Aantal transplantaties 

Amsterdam 93 

Groningen 91 

Leiden 72 

Maastricht 28 

Nijmegen 79 

Rotterdam 115 

Utrecht 32 

Totaal 510 

Tabel 5: aantal transplantaties met nieren afkomstig van  

levende donoren in 2018 per centrum9 
 

 

 

                                                           
7 Postmortale orgaandonatieprocedures worden in Nederland door speciaal hiervoor opgeleide Zelfstandige Uitname Teams (ZUT) 
verricht. Deze teams bestaan uit gespecialiseerde uitnameprofessionals: een gecertificeerd uitnamechirurg, een assisterend chirurg, een 
anesthesioloog, een anesthesiemedewerker en twee OK-assistenten. Het team beschikt over een speciaal, volledig ingerichte bus met 
operatiematerialen.  
8 Nederlandse Transplantatie Stichting, Jaarverslag 2018, Leiden 2019. Betreft tabel 5.2 (zonder: Hart, Long DBD, Long DCD, Long met 
Lever DCD) 
9 Nederlandse Transplantatie Stichting, Jaarverslag 2018, Leiden 2019. Betreft tabel 6.2 
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Aantal chirurgen 

In Nederland houden circa 95 chirurgen zich actief bezig met donatie- en/of 

transplantatiewerkzaamheden. Uit de antwoorden op de vragen in de vragenlijst blijkt dat het team 

waarbinnen men werkt in sommige gevallen groter is. Zo wordt gewezen op een technisch 

geneeskundige, een aio, een physician assistant (PA) en een tweetal niet meer praktiserende 

chirurgen met wie nauw wordt samengewerkt. Van de 95 chirurgen die zich actief met donatie- 

en/of transplantatiewerkzaamheden bezig houden, zijn tien chirurgen actief als fellow.  

 

Academisch Centrum Aantal chirurgen 

Utrecht 6 

Amsterdam 7 

Nijmegen 7 

Rotterdam 12 

Leiden 13 

Maastricht 19 

Groningen 31 

N=95 95 

Tabel 6: overzicht aantal actieve donatie- en transplantatiechirurgen  

per academisch centrum 

 

Tijdsbesteding 

Voor een minderheid van de respondenten is de donatie- en transplantatiechirurgie een 

(behoorlijke) dagtaak. Van de 66 respondenten die de vragenlijst geretourneerd hebben, besteden 9 

chirurgen meer dan 75% van hun tijd aan donatie- en/of transplantatie werkzaamheden; voor nog 

eens 9 andere chirurgen betreft dit 50 tot 75% van hun werkweek. Deze chirurgen zijn met name 

werkzaam in de centra in Leiden, Groningen en Rotterdam. Voor het merendeel van de chirurgen 

(n=31) geldt dat zij gemiddeld maximaal 25% van hun werkweek aan donatie- en/of 

transplantatiechirurgie besteden. In die centra in Nederland waar uitsluitend niertransplantaties 

plaats vinden, besteedt momenteel geen enkele chirurg meer dan de helft van zijn of haar werkweek 

aan donatie en/of transplantatiewerkzaamheden. 

 

Tijdsbesteding N=66 

Maximaal 25% van mijn werkweek 31 

Tussen de 25% en 50% van mijn werkweek 17 

Tussen de 50% en 75% van mijn werkweek 9 

Meer dan 75% van mijn werkweek 9 

Tabel 7: Aandeel donatie- en transplantatiewerkzaamheden afgezet tegen totaal werkzame uren 

 

Tijdsbesteding Utrecht Adam Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam 

Max 25% 2 3 7 1 13 4 1 

25% - 50% 3  7 1 1 2 3 

50% - 75%   5 2   2 

>75%   1 6   2 

N=66 5 3 20 10 14 6 8 

Tabel 8: Aandeel donatie- en transplantatiewerkzaamheden afgezet tegen totaal werkzame uren per centrum 

 

Overzicht differentiaties 

Een overgrote meerderheid van de chirurgen is initieel opgeleid tot GE-chirurg (al dan niet in 

combinatie met een opleiding tot oncologisch chirurg). Een tweede grote groep betreft chirurgen die 
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zijn opgeleid tot vaatchirurg. De overige twaalf chirurgen hebben een andere differentiatie of een 

(andere) combinatie van (andere) differentiaties of zijn in het buitenland opgeleid tot chirurg. 

Voorgaande sluit aan bij de organisatie van de donatie- en transplantatiechirurgie binnen de 

heelkunde. Het schema Heelkunde laat zien dat alle transplantaties mogen worden gedaan door 

chirurgen gecertificeerd als gastro-intestinaal chirurg; niertransplantaties kunnen ook worden 

gedaan door chirurgen die gecertificeerd zijn als vaatchirurg. In beide gevallen betreft dit zowel 

donatie- als transplantatiechirurgie. 

 

Certificaat Aantal chirurgen 

GE of GE + onco 53 

Vaat 27 

GE (+ onco) + vaat 3 

Overig (inclusief buitenland) 12 

N=95 95 

Tabel 9: overzicht differentiaties 

 

Problemen met (her)certificering 

Aan alle chirurgen is gevraagd of men problemen ervaart of verwacht met (her)certificering. Van de 

totale groep chirurgen die deze vragen beantwoord heeft, ervaren/verwachten 20 chirurgen 

problemen met (her)certificering; 46 chirurgen ervaren/verwachten geen problemen met 

(her)certificering. Uit de toelichting die de respondenten bij deze vraag geven, kunnen we opmaken 

dat er met name problemen lijken te ontstaan wanneer het aantal transplantaties zich slecht 

verhoudt tot de NVvH normen voor certificering en/of volumenormen anderszins. Verder is van 

belang dat er geen correlatie lijkt te bestaan10 tussen het (al dan niet) ervaren of verwachten van 

problemen enerzijds en de locatie(s) of differentiatie(s) anderzijds. De ervaren/verwachte 

problemen manifesteren zich binnen vrijwel alle centra en ongeacht de differentiatie.  

 

Problemen (her)certificering N=66 

Ja, ik ervaar/verwacht problemen met (her)certificering 20 

Nee, ik ervaar/verwacht geen problemen met (her)certificering 46 

Tabel 10: problemen (her)certificering 

 

Professionalisering onder vlag NVvH 

Op de vraag of men van mening is dat verdergaande professionalisering11 onder de vlag van de NVvH 

verdergaand moet worden opgepakt antwoorden 44 chirurgen bevestigend. 21 respondenten geven 

aan dat zij tevreden zijn met de huidige situatie. In de toelichting bij de antwoorden wijzen de 

respondenten onder andere op het belang om kwaliteit te borgen, mede in het licht van 

internationale ontwikkelingen. Tegelijkertijd wordt gewezen op afstemming met de activiteiten die 

door bijvoorbeeld de Nederlandse Transplantatie Stichting of de Nederlandse Transplantatie 

Vereniging (al) worden opgepakt en wordt benadrukt dat het zaak is om (vooraf) consequenties 

inzichtelijk te maken indien verdergaande differentiatie wordt overwogen. 

 

Professionalisering onder vlag NVvH N=65 

Ja -> verdergaande professionalisering onder vlag NVvH  44 

Nee -> tevreden met huidige situatie 21 

Tabel 11: professionalisering onder vlag NVvH 

                                                           
10 Oordeel op basis van de antwoorden; er heeft geen statistische analyse plaats gevonden. 
11 Waarbij gedacht kan worden aan het (beter) borgen van de donatie- en transplantatiechirurgie in de opleiding of in de vorm van na- of 
bijscholing, de ontwikkeling van richtlijnen en/of volumenormen en/of het doen van wetenschappelijk onderzoek/innovatie. 
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Het is een overgrote meerderheid van de chirurgen die problemen ervaart met (her)certificering die 

van mening is dat verdergaande professionalisering onder de vlag van de NVvH wenselijk is; het 

betreft 18 van de 19 respondenten. Echter ook een substantieel deel van die chirurgen die aangeeft 

geen problemen met (her)certificering te ervaren of te verwachten heeft deze wens. Het gaat om 26 

van de 46 chirurgen. 

 

 Problemen (her)certificering Geen problemen (her)certificering 

Professionalisering 

wenselijk 

18 26 

Tevreden huidige situatie 1 20 

Tabel 12: problemen (her)certificering in relatie tot behoefte aan professionalisering 

 

Mogelijk hebben de ervaren problemen inzake certificering (ook) andere oorzaken. Denk aan 

onduidelijkheid (van de kant van de NVvH) en/of een informatieachterstand (bij de chirurgen die het 

betreft). Daarnaast valt op dat niertransplantaties bij hercertificering tot vaatchirurg zijn 

gemaximeerd, terwijl transplantaties bij hercertificering tot gastro-intestinaal chirurg volledig 

meetellen. In het licht van de ervaren problemen vraagt maximering wellicht om een 

heroverweging. 

 

Chirurgen die momenteel actief zijn op het gebied van transplantatiechirurgie in één van de 

landelijke centra doen de benodigde kennis en vaardigheden op via een fellowship dan wel intern en 

‘on the job’, veelal aangevuld met internationale cursussen. Dat is ook noodzakelijk omdat binnen de 

opleiding tot chirurg onder verantwoordelijkheid van de NVvH nauwelijks aandacht is voor donatie- 

of transplantatiechirurgie. De uitname- of donatiechirurgie die plaats vindt onder 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is in termen van scholing en 

certificering wel geborgd. Voordat een chirurg als uitnamechirurg binnen een Zelfstandig Uitname 

Team (ZUT) aan de slag mag, moet hij beschikken over het certificaat uitnamechirurgie van de NTS.  

 

Ook kwaliteitsbeleid met betrekking tot de donatie- en transplantatiechirurgie (denk bijvoorbeeld 

aan richtlijnontwikkeling, aandacht voor uitkomsten, etc.) en wetenschappelijk onderzoek vinden 

momenteel niet onder verantwoordelijkheid van de NVvH plaats. Het is de Nederlandse 

Transplantatie Vereniging die hierin in Nederland een verantwoordelijkheid pakt. In multidisciplinair 

samengestelde werkgroepen wordt gewerkt aan veldnormen, het harmoniseren van protocollen, 

het formuleren van kwaliteitsbeleid of het doen van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Aanbevelingen 

Voorgaande leidt naar de mening van het Algemeen Bestuur van de NVvH tot de volgende 

aanbevelingen. 

 

Los waar mogelijk de problemen van individuele chirurgen op 

Er is een twintigtal chirurgen die problemen ervaart of verwacht met betrekking tot 

(her)certificering. Het is van belang dat deze chirurgen zich gehoord weten en dat bezien 

wordt of en hoe problemen kunnen worden weggenomen. Het is zaak dat vanuit het bureau 

van de NVvH op korte termijn contact met deze leden wordt opgenomen, de concrete 

problemen (uiteraard geanonimiseerd) in beeld worden gebracht en dat aan het Algemeen 

Bestuur van de NVvH wordt teruggekoppeld welke oplossingen gevonden en/of wenselijk 

zijn. 
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Werk nader uit wat op inhoud van de NVvH verwacht wordt 

Een meerderheid van de leden van de NVvH die actief zijn als donatie- en/of 

transplantatiechirurg spreekt de wens uit om binnen de eigen beroepsgroep en onder de 

vlag van de NVvH gericht aandacht te schenken aan de medisch inhoudelijke 

(door)ontwikkeling van de donatie- en transplantatiechirurgie. Het is een signaal dat het 

bestuur van de  NVvH graag oppakt.   

 

Het is belangrijk dat nu nader uitgewerkt wordt met welke zaken of onderwerpen men 

concreet aan de slag wenst te gaan. Aanbevolen wordt om in breder verband het gesprek 

aan te gaan waarbij de opdracht luidt: ‘Breng in beeld wat van de NVvH verwacht wordt met 

betrekking tot verdergaande professionalisering inzake de donatie- en 

transplantatiechirurgie. En besteed hierbij in ieder geval aandacht aan:  

* de positionering van de donatie- en transplantatiechirurgie binnen het schema Heelkunde 

en in het verlengde hiervan de borging van afspraken in de reglementering inzake 

certificering alsmede de onderliggende operatietableaus. 

* Gewenste ontwikkelingen inzake kwaliteit(sbeleid). Denk bijvoorbeeld aan 

richtlijnontwikkeling of aandacht voor uitkomstindicatoren. 

* Gewenste ontwikkelingen inzake opleiding (initieel, bij- of nascholing). 

* Gewenste wetenschappelijke doorontwikkeling.’ 

 

Ga geen dingen doen die anderen al doen 

Vanzelfsprekend is afstemming noodzakelijk met andere landelijke organisaties zoals de NTS 

of de NTV. Het is van belang dat er geen dingen dubbel worden gedaan, maar dat 

organisaties zoals de NTS en de NTV medisch inhoudelijk worden gevoed vanuit de 

chirurgische beroepspraktijk en de NVvH als beroepsvereniging. De professionele of 

vakinhoudelijke doorontwikkeling vanuit de ambitie om de zorg voor de patiënt te 

verbeteren, staat hierbij vanzelfsprekend voorop.  

 

Direct belanghebbenden zijn aan zet 

Aanbevolen wordt verder om voorgaande in breder verband nader uit te werken en hiertoe 

voor vooralsnog één jaar een tijdelijke werkgroep op te richten waarin alle 

transplantatiecentra met (maximaal) twee deelnemers vertegenwoordigd zijn. Aangezien de 

verdergaande professionalisering van de donatie- en transplantatiechirurgie een onderwerp 

betreft dat momenteel leden uit alle subverenigingen aangaat, verdient het aanbeveling om 

de werkgroep onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur te laten vallen en te 

faciliteren. Gezien de inhoudelijke betrokkenheid en het directe belang van de NVGIC en de 

NVvV bij de inhoudelijke doorontwikkeling van de donatie- en transplantatiechirurgie 

verdient het aanbeveling dat ook een vertegenwoordiging (met zeggingskracht) vanuit deze 

beide subverenigingen aan deze werkgroep deelneemt. Vergelijkbaar is aan de orde voor het 

perspectief van de aios, dat via vertegenwoordiging vanuit de VAGH in de werkgroep 

geborgd kan worden. Tot slot is afstemming met de thoraxchirurgie (in relatie tot de 

samenwerking met de longchirurgie) van belang. 

 

Vorm volgt inhoud 

Tijdens de gesprekken die in het voorjaar 2019 tussen vertegenwoordigers van de donatie- 

en transplantatiechirurgie en het Algemeen Bestuur van de NVvH zijn gevoerd, is door de 

vertegenwoordigers van de donatie- en transplantatiechirurgie de wens uitgesproken om 

ten behoeve van dit specialisme binnen de NVvH een aparte subvereniging op te richten. In 
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deze fase zijn de leden van de NVvH (i.c. de donatie- en transplantatiechirurgen) op dit 

onderwerp niet bevraagd.  

 

Vertel het verder 

Tot slot is aandacht nodig voor communicatie. Met name betreft dit de uitkomsten van deze 

verkenning en de follow up die in verlengde hiervan plaats vindt.    

 

Verantwoording 

De oorspronkelijke notitie is tot stand gekomen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van prof. 

dr. Ian Alwayn (mede namens prof. dr. Robert Porte en prof. dr. Jan IJzermans), dr. Mijntje Nijboer 

(namens het LORUT) en prof. dr. Jaap Bonjer (namens het Algemeen Bestuur van de NVvH) en 

geaccordeerd door het Algemeen Bestuur van de NVvH op 2 december 2019. In deze samenvatting 

is een aantal laatste suggesties die door het Algemeen bestuur zijn meegegeven verwerkt.  

 

 

 


