
 

Orgaandonatie 
Als je longen van iemand anders krijgt 
 

Dokters kunnen tegenwoordig ontzettend veel. Ze kunnen zieke mensen zelfs een nieuw 
hart of nieuwe longen geven! Het nieuwe orgaan wordt dan uit het lichaam gehaald van 
iemand die overleden is. Die persoon moet daar natuurlijk tijdens zijn leven wel 
toestemming voor geven. Dat kan door het donorcodicil. 
 
Dit is Eline. Haar longen werken niet goed. En daarom voelt ze zich vaak ziek. Alleen longen 
van een donor kunnen haar helpen. En daar wacht ze al heel lang op.  

Is er nou echt niks te doen om Eline te helpen? 

Als alle behandelingen die van belang zijn op dit moment niet meer helpen, dan kunnen we 
natuurlijk altijd een longtransplantatie uitvoeren. En in het geval van Eline moet er een 
dubbele longtransplantatie uitgevoerd worden. 

Dus dat betekent, dat haar eigen longen worden weggehaald en dat ze de longen krijgt van 
iemand die is overleden? Maar dat moet toch niet zo heel moeilijk zijn, want d'r gaan elke 
dag mensen dood, die longen zou je kunnen gebruiken? 

In principe wel, maar niet iedereen is geschikt om donor te worden. Bijvoorbeeld mensen 
die doodgaan aan longkanker of aan darmkanker, die zijn niet geschikt, want dan zou je 
bijvoorbeeld de kanker bij iemand anders d'r in zetten. Waar wij naar zoeken of mensen die 
geschikt zijn, zijn mensen met een hersenletsel, dat de hersenen uitvallen. Een 
verkeerstrauma waardoor de hersenen uitvallen of een hersenbloeding. 

Maar heeft nou eigenlijk wel iedereen zo'n donorcodicil: mag je ook altijd die organen 
gebruiken?  

Nee. Dat is duidelijk: d'r zijn op het ogenblik twee miljoen mensen die een codicil hebben. D'r 
zijn zestien miljoen Nederlanders, nou, hele jongen mensen en hele oude mensen komen 
natuurlijk niet in aanmerking. Maar stel, dat er acht miljoen mensen zijn die geschikt zijn, 
dat betekent, dat d'r nog een tekort aan donoren is. 

Hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n longtransplantatie? 

Op de eerste plaats worden wij gebeld, van: "Er is een long beschikbaar voor Eline". Dan 
gaan wij naar het ziekenhuis, we vragen Eline om naar het ziekenhuis te komen en wij 
gaan naar het ziekenhuis waar de donor ligt. Maastricht bijvoorbeeld. Daar gaan we 
naartoe met een auto, een helikopter of wat dan ook, wat het snelste is. En daar gaan we 
kijken of de longen inderdaad geschikt zijn voor Eline. Als dat dan zo is, dan haalt de 
chirurg de longen eruit van de donor, pakt ze in in het ijs en dan bellen we naar Utrecht om 
te zeggen, dat we er aankomen. Op dat moment begint de operatie van Eline. De oude 
longen worden er uitgehaald, dus op het moment dat wij eraan komen, kunnen de nieuwe 
longen gelijk erin gezet worden. 

Laten we hopen dat er snel een geschikte donor wordt gevonden voor Eline. 


