
Donorgeneeskunde: een breed specialisme met een duale taak 

Donorgeneeskunde heeft als één van de weinige specialismen een duale rol; de bescherming van de 

donors en het waarborgen van een zo veilig mogelijk transfusieproduct danwel transplantaat voor de 

potentiële ontvanger. Hiervan moeten we ons als donorartsen in ons dagelijks werk continu bewust zijn. 

Ons werk heeft onder andere bestaansrecht vanwege de hedendaagse behandelingsmogelijkheden waar 

transfusie en transplantatie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Donorgeneeskunde is sinds 2015 een 

erkend profiel binnen de sociale geneeskunde. In 2017 zijn de eerste artsen in Nederland geregistreerd 

en andere landen zullen volgen doordat het onderwijsprogramma ook in het buitenland aangeboden zal 

gaan worden.  

Binnen de donorgeneeskunde zijn er grote verschillen tussen de diverse werkvelden. De  donorarts bij de 

bloedbank bijvoorbeeld heeft te maken met gezonde mensen die belangeloos doneren en voor een ander 

de lichamelijke ongemakken van een bloeddonatie voor lief nemen. De donorarts beoordeelt of de donor 

geen verhoogd risico loopt op complicaties door de donatie en of zijn bloedproduct geen verhoogd risico 

vormt voor de potentiele ontvanger. 

Aan het andere eind van het spectrum binnen de donorgeneeskunde staat de overledene, zoals een 

weefsel- of orgaandonor. Met de risico’s voor de gezondheid van deze donor hoeft geen rekening 

gehouden te worden. Goed donormanagement en  weloverwogen allocatie van weefsels en organen van 

groot belang om de uitdrukkelijke wens tot donatie uit te voeren. Waar de levende donors beschermd 

moeten worden om zo min mogelijk  hinder te ondervinden van hun donatie, moeten bij postmortale 

donors hun wensen en integriteit en die van hun families gewaarborgd worden.  

Gevaar van een donatie voor een potentiële ontvanger is een relatief begrip, afhankelijk van het soort 

lichaamsmateriaal dat gedoneerd wordt. Het gaat om risico-inschattingen; bij voldoende aanbod kan men 

het zich veroorloven om kritischer te zijn ten aanzien van de keuringscriteria dan bij schaarste. Wat 

betreft de soorten donaties van lichaamsmateriaal (bloed, (stam)cellen, organen en weefsels) is het 

contrast bijna niet beter te zien dan tussen bloed en organen. Terwijl men bij bloedproducten geen 

gebruik maakt van het product als de donor een bepaald virus heeft, wordt het orgaan van een donor met 

hetzelfde virus gebruikt om iemands leven te redden. Nederland is zelfvoorzienend in de bloedproducten 

voor zijn eigen bevolking. Voor organen zijn we daarentegen afhankelijk van een goede samenwerking 

met andere landen, bijvoorbeeld op het gebied van organen voor kinderontvangers,  of waar het gaat om 

goede weefsel overeenkomsten bij geïmmuniseerde patiënten etc..  

Een ander soort donor is de donor die belang heeft bij de donatie, hierbij valt te denken aan een autologe 

donor van stamcellen of een ouder die zijn eigen kind wil helpen door een nier te doneren.  

In het hele gebied van de donorgeneeskunde liggen vele ethische, politieke en maatschappelijke 

vraagstukken en zijn er nog veel onderzoeksmogelijkheden die elke keer vertaald zullen moeten worden 

naar de dagelijkse praktijk.  

Al met al is de donorgeneeskunde een breed en dynamisch specialisme waarbij continu weloverwogen 

beslissingen gemaakt moeten worden in het spanningsveld van het soms conflicterende belang van 

zowel de donor als de patiënt. 


