
Orgaandonatie  

Beleid 

Sinds ruime tijd neemt het H. Hartziekenhuis Mol actief deel aan het opsporen en aanbrengen van 

orgaandonoren (= lokale donorfunctie) en dit in samenwerking met het UZ Leuven. 

Orgaan- en weefseltransplantaties  zorgen elk jaar opnieuw voor een verhoogde  levenskwaliteit van 

honderden mensen in België.  Bij een aantal  van deze patiënten is het zelfs een levensreddende 

ingreep.  Deze organen en weefsels worden gepreleveerd  (= chirurgisch verwijderd) uit overleden 

donoren overal in Europa. Dankzij een zeer hoog aantal orgaandonoren (ongeveer 30 per 1 miljoen 

inwoners) is het aantal prelevaties van overleden donoren in België  zeer hoog in vergelijking met 

onze buurlanden. Ook het H. Hartziekenhuis Mol is zo'n donor-ziekenhuis.    

Transplantaties,  of implantatie van organen, voor onze patiënten gebeuren hier niet. Bij wet is 

voorzien dat orgaanimplantaties  vrijwel altijd uitgevoerd worden in de universitaire centra van ons 

land.  Evenmin gebeuren hier orgaandonaties met levende donoren.  

Onze lokale donorcoördinator is Hilde Torfs, tevens hoofdverpleegkundige van de afdeling intensieve 

zorgen. 

Dr. A. Claessen, anesthesist, is de coördinerende arts. 

H. Hartziekenhuis Mol werkt mee aan het GIFT project van de overheid 

Het project GIFT werd door de overheid gelanceerd om de acute ziekenhuizen meer te betrekken bij 

het opsporen, beheer en signaleren van potentiële donoren voor de transplantatiecentra. 

Het project startte in 2006 met als bedoeling : 

* Het opsporen van donoren in de afdeling Intensieve Zorgen te verbeteren door het installeren  

 van een “lokale coördinatiefunctie orgaandonatie” en het ter beschikking stellen van een  

 internationale applicatie “Donor Action”, 

* Het afstemmen van bestaande procedures met UZ Leuven, 

* De resultaten te evalueren voor het ontwikkelen van een opsporingsmodel voor potentiële  

 donoren in alle acute ziekenhuizen, 

* Het aantal donoren in België te verhogen. 

Dankzij het GIFT-Project, wachten patiënten minder lang op een transplantatie. 

Het GIFT Project lag in de lijn van het Actieplan van de Europese Richtlijn die in augustus 2010 van 

kracht werd. 

 

 

 

 


