Beste mortuariummedewerker, uitvaartverzorger en CMO medewerker,
U kunt in uw werk als uitvaartondernemer of mortuariummedewerker te maken krijgen met een
overledene die weefseldonor is. Het is goed mogelijk dat u dan vragen heeft over de duur van de
uitname procedure, het verzorgen van de overledene en de afwikkeling van eventuele bijkomende
kosten. Bij deze brief ontvangt u de brochure ‘Nazorg bij orgaan- en weefseldonatie’ die antwoord
geeft op de belangrijkste vragen. Goed geïnformeerde medewerkers van mortuaria en
uitvaartondernemingen dragen bij aan een zorgvuldige en respectvolle laatste stap van een
donatieprocedure. De folder is ook te bestellen en te downloaden via onze website:
https://www.transplantatiestichting.nl/bestel-en-download/voor-professionals.
Let op: Zorg ervoor dat de overledene niet naar huis (of elders) wordt vervoerd voordat de
uitnameprocedure heeft plaatsgevonden.
Werkwijze voor de donatie
• Plaats de overledene binnen 6 uur na overlijden in de koeling. Houdt hier rekening mee
indien de overledene naar een andere locatie moet worden vervoerd.
• Neem contact op met de NTS indien de overledene verplaatst wordt naar een andere locatie.
De NTS is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer: 071-579 57 95.
• Zorg dat de donor niet is aangekleed. Het is voor weefseldonatie namelijk belangrijk dat het
uitnameteam de overledene kan schouwen.
• Voor een optimale uitname is de aanwezigheid van een brede hoog-/ laagtafel belangrijk.
• Bij oogweefseldonatie dient u het hoofd hoger te leggen dan het lichaam (bijv. doormiddel
van een kussen). Hierdoor wordt het risico op een nabloeding verkleind.
• Plaats geen oogkapjes/ gebruik geen oogspray, het oogweefsel kan daardoor beschadigen.
• Leg het donatieformulier (en het eventuele bloed) zichtbaar bij de overledene.
Werkwijze na de donatie
• Belast nabestaanden nooit met de rekening voor de meerkosten welke gemaakt zijn voor
donatie. Deze meerkosten kunt u declareren bij de NTS. De hoogte van de vergoedingen zijn
te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/medischeprocedure/donatieprocedure/weefseldonatie/vergoedingen-bij-weefseldonatie.
• Doe geen uitspraken over de donatieprocedure. Mochten nabestaanden hier vragen over
hebben, verwijs ze dan door naar de laatste behandelende arts of de NTS.
• Zelfs als het hoofd hoger lag, voor en tijdens de uitname van het oogweefsel, kan een
nabloeding ontstaan. Wanneer dit tijdens de uitnameprocedure ontstaat, zal het
uitnameteam dit cosmetisch (laten) herstellen. Als de nabloeding ontstaat wanneer het
uitnameteam al weg is, neem dan contact op met de NTS via
telefoonnummer: 071-579 57 95.

Mocht u over deze brief nog vragen hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen, via
k.sparidaens@transplantatiestichting.nl of 071-579 57 62.
Met vriendelijke groet,

Karlijn Sparidaens
Beleidsmedewerker
25453_ksl_24-04-18_Weefseldonor.docx

1/1

