Jaarverslag 2021

Voorwoord
Dit jaar bieden we het jaarverslag in een andere vorm aan. Wij zijn trots op het
resultaat.
Voor het eerst zal het jaarverslag van 2021 van MST en Gelre samengevoegd
zijn. Volgend jaar zullen we dat doen voor het gehele cluster MST, bestaande uit
de ziekenhuizen MST, ZGT en Gelre.
Ad Sprangers, DC van ZGT, heeft voor de laatste keer een jaarverslag gemaakt
voor ZGT. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Vanaf deze plek willen wij hem
hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking.
Afgelopen jaar was binnen het MST een actieve Commissie Orgaan en
Weefseldonatie (COWD) aanwezig.
Ook binnen het Gelre, locatie Apeldoorn en Zutphen, is een COWD gerealiseerd.
Hoewel er regelmatig een poging is gedaan om een vergadering te beleggen,
moest dat vanwege de Corona pandemie tot driemaal toe geannuleerd worden.
De commissie is via mail op de hoogte gehouden van activiteiten en
ontwikkelingen rondom orgaan- en weefseldonatie.
Het doel is om binnen het MST driemaal per jaar bij elkaar te komen voor
overleg. Binnen Gelre is dat tweemaal per jaar.
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Leden MST

Leden Gelre
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Vera Silderhuis - DI
Krista Jaspers - DC
Leonique Butterhof - DC
Nicole Feringa - Reijers - DC
John Schuurman - ODC
Gert Kant - Internist
Ralph de Wit - Trauma chirurg
Mariëlle Schreuder - Patiëntvertegenwoordiger
Bianca Grave - OK-assistent
Maureen Werner - AIOS Chirurgie
Sanneke van den Brink - SEH-arts
Dany Haroun - AIOS Cardiologie
Jorn Kalsbeek - AIOS Chirurgie
Laura de Bever - AIOS Neurologie
Annet van Beesten - Secretaresse

Vera Silderhuis - DI
Krista Jaspers - DC
Anke Kröner - Intensivist
Alex Katinakis - Intensivist
Harm Rendering - Interne Geneeskunde
Tessa Mulder - ANIOS Interne Geneeskunde
Michel Hoebert - Neuroloog
Dianne Kruimer - OK-assistent
Peter van Duijvendijk - Chirurgie
Nynke Nutma - ANIOS SEH
Albert Jan Katerberg - Afdelingshoofd IC

Dany heeft halverwege het jaar afscheid moeten nemen in verband met vertrek
naar Gelre ziekenhuis, locatie Apeldoorn. In zijn plaats is Lisanne Buikema
gekomen.
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Doelen
Voor 2021 hadden wij doelstellingen gemaakt over de onderstaande
onderwerpen. Deze zullen per onderdeel behandeld worden.
1. Scholing en onderwijs
Communicatie rond Donatie
2. Aandacht voor ADR
3. Instagram account
4. Inzicht in financiële stromen
5. Cijfers orgaandonatie 2021
Weigering bij toestemming en ‘geen bezwaar’
6. Cijfers weefseldonatie 2021
Weigering bij toestemming en ‘geen bezwaar’
7. Betrokkenheid binnen het ziekenhuis vergroten
8. Samenwerking kern- en satellieten
We wensen iedereen veel leesplezier toe.
Namens de commissie
Vera Silderhuis, donatie intensivist MST, ZGT, Gelre, voorzitter
Krista Jaspers, donatiecoördinator MST, Gelre
Leonique Butterhof, donatiecoördinator MST, ZGT
Nicole Feringa, donatiecoördinator MST, ZGT
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1 - Scholing en onderwijs
Een deel van het werk van donatiecoördinatoren bestaat uit het geven van
voorlichting over orgaan- en weefseldonatie. In onderstaand schema is een
overzicht te zien van de scholingen van afgelopen jaar.
Intern MST -> 11 keer
• Leerlingen/nieuwe medewerkers IC
• Co-assistenten
• Communicatie rond Donatie training

2
2
7

Intern Gelre -> 2 keer
• Lab medewerkers
• SEH arts assistenten

1
1

Extern -> 15 keer
• Saxion
• CIVO
• Bonhoeffer College
• Huisartsen
TOTAAL

3
3
8
1

Conclusie
• Op verschillende niveaus wordt er scholing en onderwijs geboden en worden
de donatiecoördinatoren gevonden en benaderd. Lessen werden zowel fysiek
als online aangeboden.
• Voor verpleegkundigen is in 2021 gestart met het maken van de e-learning
weefseldonatie. Verwacht wordt dat deze in 2022 geplaatst kan worden op
de verschillende leer management systemen van de ziekenhuizen binnen
cluster MST.

Doelen 2022
• E-learning is geplaatst in het leerplein van zowel kern- als
satellietziekenhuizen.
• Uitbreiden van scholing aan verschillende zorgprofessionals, met name
binnen de satelliet ziekenhuizen.
• Uitbreiden van scholing aan (niet) zorgprofessionals (extern) in het kader van
“Maatschappelijk Belang”.

28
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Communicatie rond Donatie (CrD)
Totaal aantal deelnemers
ANIOS
AIOS

45
36
9

deelnemers MST
deelnemers Gelre

34
11

Percentage
deelnemers 2020
t.o.v. 2021

jaar 2020
40%
jaar 2021
60%

CrD training 2021

Conclusie

50

• Er is een toename van aantal deelnemers van 30 in 2020 naar 45 in 2021.
Een mooie verbetering met name te danken aan het inplannen van
deelnemers door planningsassistenten van verschillende specialismen,
waar deze training (in het MST) verplicht is.
• Voor Gelre geldt dat er een toename is van het aantal deelnemers door meer
bekendheid van deze training en door mond-op-mond-reclame.

45
40
35
30
25
20
15
10

Doel 2022

5
0
totaal

ANIOS

AIOS

deelnemers
MST

deelnemers
Gelre

•		CrD optimaliseren binnen cluster MST d.m.v. optimaal gebruik maken van
alle locaties, financiën en intern aanwezige trainers.
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2 - Aandacht voor de ADR
Het doel van het afgelopen jaar was de e-learning “donatiegesprek.nl”, over de
nieuwe wetgeving onder de aandacht te brengen van artsen. Zodat men op de
hoogte is van de gevolgen en consequenties van deze nieuwe wet.
Hieronder een overzicht van het aantal deelnemers die de e-learning heeft
gevolgd in het MST en Gelre.
Totaal aantal artsen in aanmerking voor deze e-learning
MST 450
Gelre 300
Medisch Spectrum Twente

Reeds gevolgd 50

Aios

12

Anios

18

Specialis

7

Donatiecoördinator

3

Intensivist

5

Physician Assistent (PA)

4

Psycholoog/trainer

1

Gelre ziekenhuizen

Reeds gevolgd 25

Anios
Specialist

450 komen in aanmerking
voor deze e-learning

Conclusie
• Er is bekendheid gegeven aan de e-learning donatiegesprek.nl tijdens
CrD trainingen en scholingen aan ANIOS/AIOS en coassistenten.
• Daarnaast is via de COWD (Commissie Orgaan- en weefseldonatie) richting
verschillende maatschappen bekendheid gegeven aan de e-learning.
• Het totaal aantal artsen die deze e-learning heeft gevolgd, is laag. Voor velen
had dit geen prioriteit doordat men het gevoel had dat deze nieuwe wet
maar weinig veranderingen tot gevolg had en vanwege de drukte rondom
COVID19.
• De titel van de e-learning bleek voor verwarring te zorgen. Deze geeft niet
duidelijk aan dat deze gaat over de nieuwe wetgeving.

Doel 2022
•

Komend jaar heeft 50% van de artsen van MST en Gelre, die met orgaanen weefseldonatie in aanraking komt, de e-learning gedaan.

300 komen in aanmerking
voor deze e-learning

17
8
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3 - Instagram account

mannen

Vorig jaar is er gestart met een Instagram account “givelifelive”.

vrouwen

18%

Volgers 430 (ter vergelijking: NTS account: 310 volgers)
Totaal 4 verschillende landen
18-24 jarig:
25-34 jarig:
35-44 jarig:
45-54 jarig:
Mannen:
Vrouwen:

11,3%
37,3%
23,8%
17,3%
18,4%
81,5%

82%

Conclusie
10%

Volgers Instagram
18-24 jarigen

12%

• Er is meer bekendheid ontstaan over onze werkzaamheden en dus over
donatiezorg via ons instagram account. Posts van ons account worden
opgepakt door de afdeling Communicatie van het MST en vice versa. Er is
goed contact en samenwerking met afdeling Communicatie van het MST.

17%

25-34 jarigen
37%

35-44 jarigen
45-54 jarigen

Doel 2022
24%

• Donatiezorg onder de aandacht blijven brengen van een breder publiek.

overige leeftijden
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4 - Inzicht in financiële stromingen
Inkomsten weefselvergoeding

Orgaanvergoedingen

Per weefseldonatie wordt een vergoeding ontvangen, dit wordt gestort op een
zogenaamde tussenrekening ten behoeve van donorwerving.
Voor botdonatie wordt daarnaast een bedrag ontvangen voor gebruik van ok
ruimte. Dit bedrag wordt gestort op rekening van de OK.

Per orgaandonatieprocedure wordt een vergoeding overgemaakt.
Bij een DCD hart is er een extra vergoeding, afhankelijk van gedane
onderzoeken.
De ontvangen vergoeding wordt verdeeld op basis van de betreffende
verrichtingen uitgevoerd door de verschillende specialismen.

Conclusie
Conclusie
• Per weefseldonatie ontvangt donatiezorg een vergoeding die wordt gestort
op rekening van donatiezorg of op rekening van de OK.

Doel 2022

• Via de NTS ontvangen wij een vast bedrag voor een orgaandonatie.
De ontvangen vergoedingen bleken dit jaar net voldoende te zijn voor
de specificatie naar de verschillende specialisten, echter het betrof veel
orgaandonatieprocedures waarbij weinig verrichtingen gedaan hoefden te
worden.

• Zinvolle besteding bedenken (denk bijv. aan symposium, waardering voor
aanmelder weefseldonor) voor de ontvangen gelden van weefseldonatie
(op de tussenrekening) ten behoeve van donorwerving.
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Financiële situatie met betrekking tot de training
“Communicatie rond Donatie”
Ontvangen subsidie tbv CrD training
Uitgaven

€ 3.000,00
€ 10.454,18

Doel 2022
• Verschil tussen inkomsten en uitgaven tbv de CrD verkleinen.
• In alle ziekenhuizen van cluster MST wordt de CrD training aangeboden met
interne trainers.

CrD training inkomsten en uitgaven
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
inkomsten
tbv CrD

uitgaven
tbv CrD

Conclusie
• Wat opvalt is dat er een flink tekort bestaat tussen ontvangen subsidie en
daadwerkelijke kosten van de CrD training. Er lijkt een besparing mogelijk
door met interne trainers van MST en ZGT te werken. In 2022 zal hiermee een
begin worden gemaakt. Verder is er een extra subsidie aangevraagd t.b.v. de
CrD training door onze Business Controller.
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5 - Cijfers 2021 - orgaandonatie
MST

Uitgenomen organen tbv transplantatie

Afgelopen jaar hebben er binnen het MST alleen “Donation after
Circulation Death”(DCD) procedures plaatsgevonden.
Orgaandonatie

2021

Aantal overleden

867

Potentiele orgaandonoren

30

Niet herkend

1

Bezwaar registratie

8

Gevoerde donatiegesprekken

21

Geen toestemming uit donatiegesprek

10

Akkoord uit donatiegesprek

11

Geëffectueerde orgaandonaties

8

NP (non persued)

3
- 2x Medische Contra-indicatie
- 1x Geen ontvanger

Uitgenomen orgaan

Aantal

Nieren

16

Pancreas

8

Longen

8

Lever

7

Hart

3

Conclusie
• Hoewel er afgelopen jaren alleen DCD procedures zijn geweest, zijn er
3 harten uitgenomen voor transplantatie. Dit heeft te maken met de pilot
“DCD hart” met ingang van 1 maart 2021. Voor het MST een hoog aantal
harten dat op die manier getransplanteerd kon worden.
• Bij een toestemmingsregistratie in het donorregister was er 91% akkoord uit
het donatiegesprek. Bij een “geen bezwaar” registratie was dat 0%.

Registratie in het donorregister
Toestemming

11 (1 keer geen akkoord voor donatie)

Geen bezwaar

3 (3 keer geen akkoord voor donatie)
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Cijfers 2021 - orgaandonatie
Gelre, locatie Apeldoorn en Zutphen
Afgelopen jaar hebben er binnen het Gelre één “Donation after
Circulation Death”(DCD) procedure plaatsgevonden en één “Donation
after Brain Death” (DBD).
Orgaandonatie

2021

Aantal overleden

649

Potentiele orgaandonoren

9

Register niet geraadpleegd

1

Bezwaar registratie

3

Gevoerde donatiegesprekken

5

Geen toestemming uit donatiegesprek

3

Akkoord uit donatiegesprek

2

Geëffectueerde orgaandonaties

2

Uitgenomen organen tbv transplantatie
Uitgenomen orgaan

Aantal

Nieren

4

Pancreas

1

Lever

2

Conclusie
• Bij een toestemmingsregistratie in het donorregister was er 50% akkoord
uit het donatiegesprek. Bij een “geen bezwaar” registratie was dat 100%.
Het gaat hier echter om kleine getallen.

Registratie in het donorregister
Toestemming

2 (1 keer geen akkoord voor donatie)

Geen bezwaar

1 (0 keer geen akkoord voor donatie)
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6 - Cijfers 2021 - weefseldonatie
MST
Weefseldonatie

2021

Aantal overleden

867

Potentiele weefseldonoren

361
25

Niet herkend
Bezwaar registratie

115

Gevoerde donatiegesprekken

198
- Geen toestemming 115
- Akkoord 83

Geen gesprek gevoerd

23

Gemiddelde donorherkenning

93 %

Akkoord voor weefseldonatie
Akkoord

83

Alsnog niet aangemeld

5

Aangemeld voor weefseldonatie

78
- Uitgevoerd 60
- Statistische 18

Registratie in het donorregister
Toestemming

65 (12 keer geen akkoord voor donatie)

Geen bezwaar

31 (22 keer geen akkoord voor donatie)

Uitgenomen weefsels tbv transplantatie
Uitgenomen weefsel

Aantal

Cornea

53

Sclera

25

Huid

17

Hartkleppen

6

Bot

6

Registerraadpleging bij een geschikt geachte weefseldonor
Donorregister geraadpleegd

301

Percentage registerraadplegingen

85 %

Terecht niet geraadpleegd

7 keer
- Buitenlandse pt: 6 keer
- Pt voor overlijden gesproken: 1 keer

Onterecht niet geraadpleegd

28 keer
- Reeds met nabestaanden gesproken

Conclusie
•	Afgelopen jaar was er 82% akkoord uit het donatiegesprek bij
toestemmingsregistratie. Vorig jaar was dit 58,8%. Een hele verbetering!
•	Bij een “geen bezwaar” registratie is er 29% akkoord uit het donatiegesprek.
•	Bij een geschikt geachte weefseldonor wordt in 85% het register
geraadpleegd.
•	Indien er niet wordt geraadpleegd, is dat voor 80% omdat men reeds met
nabestaanden heeft gesproken.
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Doelen

Registratie in het donorregister

• Percentage akkoord voor donatie bij een ‘geen bezwaar’ registratie
verbeteren.
• Verhogen van het percentage register raadplegingen bij de situaties
‘onterecht niet geraadpleegd’.

Gelre, locatie Apeldoorn en Zutphen
Weefseldonatie

2021

Aantal overleden

649

Potentiele weefseldonoren

208

Niet herkend

23

Bezwaar registratie

71

Gevoerde donatiegesprekken

108
- Geen toestemming 59
- Akkoord 49

Geen gesprek gevoerd

6

Gemiddelde donorherkenning

89%

Akkoord voor weefseldonatie
Akkoord

49

Alsnog niet aangemeld

3

Aangemeld voor weefseldonatie

46
- Uitgevoerd 39
- Statistische 7

Toestemming

41 (7 keer geen akkoord voor donatie)

Geen bezwaar

14 (6 keer geen akkoord voor donatie)

Uitgenomen weefsels tbv transplantatie
Uitgenomen weefsel

Aantal

Cornea

31

Sclera

10

Huid

6

Bot

2

Registerraadpleging bij een geschikt geachte weefseldonor
Donorregister geraadpleegd

158

Percentage registerraadplegingen

85 %

Terecht niet geraadpleegd

2 keer
- Pt voor overlijden gesproken

Onterecht niet geraadpleegd

25 keer
- Reeds met nabestaanden gesproken
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Conclusie
• Afgelopen jaar was er 83% akkoord uit het donatiegesprek bij
toestemmingsregistratie.
• Bij een “geen bezwaar” registratie is er 57% akkoord uit het donatiegesprek.
• Bij een geschikt geachte weefseldonor wordt in 85% het register
geraadpleegd.
• Indien er niet wordt geraadpleegd, is dat voor 92% omdat men reeds met
nabestaanden heeft gesproken.

Doelen

Overzicht MST
2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

17

16

25

9

80

54

55

78

342

364

266

301

orgaandonaties

weefseldonaties

registerraadplegingen

Overzicht Gelre
2020

2021

2020

2021

2020

2021

0

2

31

46

120

158

orgaandonaties

weefseldonaties

registerraadplegingen

• Percentage registerraadplegingen bij een geschikt geachte weefseldonor
verhogen.
• Verhogen van het percentage register raadplegingen bij de situaties
‘onterecht niet geraadpleegd’.
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7 - Betrokkenheid binnen de ziekenhuizen vergroten
De volgende acties zijn ondernomen:
• Voor verpleegkundigen
Zowel in MST als in Gelre zijn verpleegkundigen benaderd. Inmiddels zijn er
per afdeling één of twee verpleegkundigen die donatiezorg als
“aandachtsveld” hebben. Door de verschillende verpleegkundigen werd
actief meegedacht over de invulling van donatiezorg binnen hun afdeling.
• Voor artsen
Na elke aangemelde weefseldonor krijgt de aanmeldend arts een Tony’s
Chocolonely om zo donatiezorg op een ontspannen en ludieke manier
onder de aandacht te brengen. Het aantal Tony’s Chocolonely’s dat inmiddels
is uitgereikt is 110. De reacties waren erg positief.

Conclusie
• Donatiezorg heeft binnen de verschillende ziekenhuizen een gezicht
gekregen. Hierdoor is de betrokkenheid vergroot.
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8 - Samenwerking kern- en satellieten uitbreiden
Binnen Cluster MST zijn m.i.v. 1 oktober 2021 alle donatiecoördinatoren van
het kernziekenhuis gekoppeld aan een satellietziekenhuis. De overdracht van
het ZGT door oud DC Ad Sprangers naar DC’s Leonique Butterhof en Nicole
Feringa is prima verlopen. Inmiddels hebben zij de donatiezorg binnen het ZGT
opgepakt.

Doelen voor 2022
• Uniforme manier van werken in het hele cluster MST, rekening houdend met
de manieren en gewoontes van de verschillende ziekenhuizen.
• Inzichtelijk maken van deze (uniforme) manier van werken.
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