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Wat is een oud
donororgaan waard?
De oudste orgaandonor ooit in ons land was 93
jaar. Doordat we langer leven, stijgt elk jaar
het aantal ouderen dat organen beschikbaar
stelt voor transplantatie. Maar oudere organen
zijn daarom niet meteen geschikt voor iedere
patiënt.

THOMAS BUELENS

Ons land doet het goed op het vlak van orgaandonaties:
het aantal donoren dat na overlijden minstens één
orgaan heeft geschonken, is vorig jaar met 8,4 procent
gestegen. Daarmee zijn we de sterkste stijger van Europa.
Vorig jaar vonden 1.041 transplantaties plaats in ons
land, waarvan 942 met organen van overleden donoren.
Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid
Maggie De Block (Open VLD).

TRANSPLANTATIE
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Opvallend is dat ook steeds meer oudere landgenoten
zich opgeven als donor. Volgens het UZ Gent schonken
98 postmortale donoren boven de 65 vorig jaar hun
organen, vergeleken met 91 het jaar ervoor. In 2015
waren dat er nog maar 55.

‘De wetgeving zegt niets over de maximumleeftijd, dus
iedereen kan zich registreren’, zegt Luc Colenbie,
transplantatiecoördinator van het UZ Gent. ‘Wij kijken
niet naar de kalenderleeftijd van een donor, maar naar de
biologische leeftijd. Zo kan iemand van 70 of 80 jaar nog
zeer goede organen hebben.’

De oudste donor in ons land was 93 jaar. Dat die ondanks
de hoge leeftijd een lever kon doneren, is geen toeval. ‘De
lever is een sterk orgaan dat regenereert, in tegenstelling
tot de andere organen. Daardoor is de lever het meest
gebruikte orgaan bij oudere donoren. Daarna volgen de
nieren en dan de longen’, zegt Colenbie. ‘Levers die voor
transplantatie geschikt zijn, kunnen ouder zijn dan 75
jaar. Bij longen en nieren kunnen we toch naar 70 of 75
gaan.’ Een hart is daarentegen, in theorie, maar
bruikbaar tot 65 jaar.

‘Met de rug tegen de muur’
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Dat men oudere organen kan gebruiken, betekent niet
dat ze voor elke patiënt geschikt zijn. Vooral jonge
patiënten zijn er niet meteen mee gediend. ‘Als men een
70-jarige nier bij een patiënt van 20 jaar gaat
transplanteren, dan weet men ook dat die na tien jaar
niet meer werkt. Dus daarom kiezen we jongere nieren
voor jongere patiënten’, zegt Dirk Claes,
transplantatiecoördinator van het UZ Leuven.

Colenbie: ‘Bij nieren gaat men nooit een orgaan met een
verschil van 25 jaar geven. Een nierpatiënt kan nog
geholpen worden met een nierdialyse (machine dat het
bloed zuivert, red.) en kan dus langer wachten.’

Maar voor patiënten die niet kunnen wachten op een
jonger orgaan, ligt het anders. ‘Als er een jongere patiënt
is die acuut slecht is en binnen de week zal sterven, staat
men soms met de rug tegen de muur’, zegt Colenbie. ‘Als
er dan een lever van 75 jaar beschikbaar is, moeten we
kijken of het orgaan toch niet gegeven kan worden. Met
dat ouder orgaan kunnen we de kans geven om te
overleven.’

Vraag overstijgt het aanbod

In 2017 hebben 272.246 landgenoten zich geregistreerd
als donor, tegenover 244.767 het jaar voordien. ‘Het is
ook goed dat meer oudere mensen zich registreren voor
orgaandonatie, want het is de bedoeling dat we zoveel
mogelijk donoren hebben’, zegt Claes.

Dat het aantal registraties stijgt, wil niet zeggen dat er
geen tekort is aan transplantatieorganen. In ons land zijn
er bijna 1.300 personen die wachten op een nieuw
orgaan. ‘De wachtlijst blijft toch even groot. We zien ook
een toename van oudere patiënten op de wachtlijsten,
want mensen gaan langer leven. Het aanbod zal de vraag
nooit overstijgen, men zal altijd organen te kort hebben’,
zegt Colenbie. ‘Maar we gaan tot het uiterste, we
proberen zoveel mogelijk mensen te helpen.’
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