Orgaandonatie na de dood: de theorie naast de praktijk
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Schuine tekst = wat de
Je hebt zware hersenschade en bent niet meer aan te spreken
gangbare medische
Hulp bij ademen is nodig (apparaat); ‘we houden je kunstmatig in leven’
inzichten beweren
Als de hersenmeting (EEG) nul geeft, dan zijn je hersenen dood (ZEGT men)
De arts is somber voor je: je blijft voor altijd een kasplantje (DENKT hij)
Dat heet infauste prognose, de ‘slechte verwachting’ dat je hersendood bent
De familie schikt enorm dat je nu snel zult overlijden (de arts: langer leven is zinloos)
De donatie-vraag volgt dan: mogen we de organen gebruiken
Je kunt zelf geen ja, nee of iets zeggen
De familie beslist dan over een hersendood-behandeling of niet
Bij ‘nee’ stopt men de beademing en je stikt (overlijdt door hartstilstand)
Volledig herstel voor 2 van de 3 mensen is zeker mogelijk
Waarom de beademing dan stoppen ! ? !

• Bij ‘ja’ volgt er een hersendood-behandeling
• Je ademt rustig verder en bent warm met gezonde gloed op het gezicht
• Je neemt medicijnen op, herstel komt op gang
Sommige hersendoden komen snel weer bij (‘worden wakker)’
Zij kunnen herstellen en levend het ziekenhuis verlaten
Maar de tijd is verkort (24 uur) waardoor herstellen bijna niet meer gaat
Versneld handelen levert wel meer organen op ...
Je
lichaam
blijft leven, is warm en neemt (met machine) kalm zuurstof op
•
• Men doet er alles aan om het lichaam goed levend te houden
• Zuurstofrijke doorbloeding is van levensbelang (organen goed houden)
•
•
•
•
•

De officiële procedure begint (conform het hersendood protocol) (video *)
Met verschillende testen en een adem-test (apneu)
Je krijgt tot 4 keer 10 minuten geen zuurstof meer
Ga je niet zelfstandig ademen, dan ben je dood (DENKT men)
Je wordt nu officieel hersendood verklaard (wettelijk dood)

• Een hersendode kan echter nog lange tijd leven
• Vrouwen kunnen zelfs na 3-4 maanden ‘hersendood’ een gezond kind baren
• Waarna men de beademing stopt (kasplantje...) OF de hersendood-behandeling start
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Wie op het stervensbed toevallig een traan kan laten ‘redt zichzelf’
Idem wie ‘nog net op tijd’ in een hand kan knijpen
Idem wie op een scherp mes op de voetzaal reageert
En nog een aantal van deze signalen die je van de dood kunnen redden
Zij allen waren volledig hersendood verklaard (!)
De uitneemoperatie voor de organen ging niet door (en zij leven nog !)
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Voor wie hersendood blijft volgt er afscheid van een ‘slapend familielid’
Wettelijk gaat het echter om een beademd stoffelijk overschot
Dit is vaak niet te begrijpen: een warm lijk dat rustig ademt maar niets kan zeggen
De voorlichting blijft herhalen dat alles klopt, je bent morsdood
Na veel praten en denken, gaan ‘de achterblijvers’ meestal om
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Wie een orgaan mist die overlijdt
Het is iemand die al ‘medisch dood’ was en dan op de snijtafel komt
Door wegnemen van een orgaan verdwijnt ‘plotseling’ alle leven en is de persoon echt dood
Dit gebeurt elke werkdag in een ziekenhuis in Nederland (ook met zeer jonge kinderen)

* Video: Aangrijpende getuigenis in de Eerste Kamer over orgaandonatie: klik hier (7:14)

Kanttekeningen
Algemeen
De medische inzichten en de gegeven inzet ontmoeten elkaar in de praktijk. Dan blijkt dat er onderlinge
verschillen in de ziekenhuizen kunnen zijn en dat er op een aantal voor de hand liggende vragen niet altijd een
goed antwoord wordt gegeven. Mensen zijn niet gek en denken mee als het om hun dierbare kind, ouder of
familielid gaat. Er zijn ouders die zich ronduit zijn rot geschrokken wat er allemaal gebeurde over zaken die
hen vooraf niet bekend zijn gemaakt en/of niet hun instemming kregen. De voorlichting klopt niet is hun
conclusie. Sommigen voelen zich ‘door het sprookje’ misleid en bedrogen en zoeken verantwoording.
En er is meer.
Opmerkelijke feiten
• Wat een hersendode wel en niet ervaart, het zijn slechts veronderstellingen van artsen zonder harde
bewijzen (hersendoden zijn volledig dood en ervaren niets meer).
“We weten nooit zeker of iemand die reactieloos is ook niets meer binnen zichzelf of van de
buitenwereld ervaart” (citaat van twee artsen in Medisch Contact, maart 2017).
• Hersendoden kunnen weer bij komen, terwijl hun staat onomkeerbaar is (hoe paradoxaal...).
• In het ziekenhuis wordt familie ‘op significante momenten met zachte hand’ weggehouden.
“Ik dacht dat mijn man zou stikken” zegt iemand die wel bij alles meekeek.
• Op de snijtafel krijgt de hersendode alleen narcose om de organen goed te houden.
• Er is geen volledige verdoving en hij/zij kan zich ook niet verweren.
• Er zijn zeker 20 bewijzen die aangeven dat een hersendode nog volop in leven is en volop functioneert.
Een hersendode is officieel een beademend lichamelijk overschot (een dode die (!) ademt...).
• Veel hersendoden komen overeind of verzetten zich (Lazarus-effect), ‘maar dat is onbeduidend’.
• De hersendode krijgt spierverslappers, dat opereert gemakkelijker, en wordt vastgebonden.
Vastbinden: omdat bijvoorbeeld een vallende hand de chirurg kan afleiden.
• Bij de eerste incisie stijgen bloeddruk en hartslag ontzettend (dit wordt niet als alarm ervaren)
• Er zijn mensen die hun geliefde uit het ziekenhuis meenamen (deze ‘hersendoden’ genazen).
• Naar de moeder van Laura werd niet geluisterd, terwijl Laura’s hand reageerde bij het afscheid.
• Christiaan Greinart was aangetoond niet hersendood en werd in alle consternatie orgaandonor; zijn
onthutste moeder schreef er een boek over.
• Alle voorlichting en inzet lijkt op het verkrijgen van organen gericht te zijn.
• Naar tegenbewijzen luistert men niet (er is een protocol en artsen vergissen zich niet).
• Wij werken zo zorgvuldig en respectvol mogelijk (maar bij een onjuist protocol ‘helpt dat niet’).
• Verbazing dat de hersendood-behandeling geneeskunst is; het is strijdig met de eed van Hippocrates.
• Heel veel ‘missers’ zijn niet bekend, want deze incidenten worden doorgaans niet bijgehouden. Via boeken,
internet en kranten-artikelen (ook internationaal) zijn er ongeveer 25 gevallen bekend geworden. Elk incident
is er een te veel, het gaat dan over mensen die volgens de klokkenluiders ten onrechte op de operatietafel
overlijden, want wie een orgaan mist gaat dood.
• “Hersendood bestaat alleen om dat transplantatie bestaat” zegt een klinisch ethicus (klik hier).
Meer
Er bestaat ook ‘doneren na hartdood’ en ‘doneren bij euthanasie’, ook deze vormen van doneren hebben ‘hun
eigen dynamiek’ (hier niet verder aangekaart, er is wel meer over bekend).
Merk op
Dit is de gangbare manier van behandelen, er zijn ook wel betere uitzonderingen en er zijn ook medische
professionals die niet aan hersendood-behandelingen meer meewerken. “Het hersendood-systeem is kritisch
en vereist brede herziening.”

Terechtwijzing door Reclame Code Commissie
“De overheid is op dit punt niet te vertrouwen, het verschil tussen hersendood en werkelijk dood moet in de
officiële voorlichting overduidelijk zijn en dat gebeurt nu niet en daardoor misleiden het ministerie van
gezondheid (VWS) en de Nederlandse transplantatie stichting (NTS) de burger."
Klik hier voor volledige uitspraak.

