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2020-03-04 Lezing over orgaandonatie
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Woensdag 4 maart
Lezing over orgaandonatie Op deze middag waren er veel leden aanwezig om te luisteren naar de lezing
over orgaandonatie. De gastspreker was mevrouw Linda van Doremalen. Zij is vrijwilligster bij de
Nederlandse Transplantatiestichting. Voor de pauze gaf zij aan de hand van een powerpoint presentatie
een goede uitleg over de technische kant van orgaandonatie. Zo hoorden we dat je nooit te oud bent om
sommige organen en weefsels te doneren. Voor lever en nieren is er geen maximum leeftijd. De kwaliteit
van de organen is wel heel belangrijk. Bij een orgaandonatie is het nodig dat een persoon overlijdt op de
intensive care van een ziekenhuis. Voor weefseldonatie is dat niet noodzakelijk. Mevrouw Van Doremalen
vertelde dat er zeer zorgvuldig omgegaan wordt met de donor. Voor dat iemand hersendood verklaard
wordt, doet de arts verschillende testen. Op een hersenscan is dan te zien dat er totaal geen elektrische
activiteit te zien. Om de familie van een donor goed te begeleiden is er in de meeste zieken huizen een
transplantatiecoördinator aanwezig, die alle vragen kan beantwoorden en de familie begeleidt tijdens het
hele proces. Op 1 juli wordt de nieuwe donorwet van kracht. Mensen die zich al geregistreerd hebben als
donor of juist ingevuld hebben geen donor te willen zijn, hoeven niets te doen. Als mensen zich nog niet
geregistreerd hebben krijgen ze een brief, waarin ze worden opgeroepen een keuze te maken: Wel of geen
toestemming, de nabestaanden beslissen of een bepaalde persoon beslist. Als je niet reageert ben je
volgens de nieuwe wet automatisch donor. Na de pauze gaf mevrouw Van Doremalen een schets van haar
leven: zij kreeg 9 jaar geleden 3 organen, namelijk een dunne darm, een lever en een alvleesklier van
dezelfde donor. Ze had er meer dan vier jaar op moeten wachten en verbleef al die tijd in het AZM in
Maastricht, gevoed via een infuus. De operatie werd uitgevoerd in Leuven. Na een half jaar revalidatie was
ze weer fit genoeg om naar huis te gaan. Haar leven ziet er natuurlijk nu wel anders uit dan voor de
operatie. Ze moet erg veel medicijnen slikken tegen afstotingsverschijnselen, maar ze is erg positief en
probeert zo veel mogelijk te genieten van het leven. Ook doet ze veel vrijwilligerswerk. Alle aanwezigen
waren erg onder de indruk van haar verhaal.

