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Factsheet orgaandonatie door mensen met hiv
Op 1 juli 2020 start het nieuwe Donorregister. Vanaf dan komt iedereen in Nederland in het
Donorregister. Je hebt tot 1 september 2020 om je keuze door te geven, hierna ontvang je twee keer
een herinnering per brief. Als je dan geen keuze hebt gemaakt, komt er in het register bij je naam te
staan: ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dit betekent dat na je overlijden je organen gedoneerd
kunnen worden als ze hier geschikt voor zijn en als de nabestaanden geen bezwaar aantekenen.
Maar wat betekent dit voor mensen met hiv?

Orgaandonatie door mensen met hiv
Mensen met hiv kunnen zich gewoon registreren als orgaandonor. Bij iedereen die gaat overlijden
en er de mogelijkheid tot orgaandonatie is, vindt een medisch onderzoek plaats om te bepalen of
iemand geschikt is als donor. Hierdoor zullen de artsen voordat ze aan de transplantatieprocedure
beginnen weten dat je hiv hebt. Dit kan een reden zijn om je orgaan niet te transplanteren. Maar hiv
is niet altijd een belemmering voor orgaandonatie. Soms kiezen artsen er wel voor een orgaan van
iemand met hiv te transplanteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het ontvangen van een orgaan
van iemand met hiv betere overlevingskansen geeft dan het langer op de wachtlijst blijven staan. Een
enkele keer kan een orgaan worden toegewezen aan iemand op de wachtlijst die zelf hiv heeft.

Hiv-status kan gedeeld worden
Er kunnen situaties bij orgaandonatie voorkomen, waarin de hiv-status (per ongeluk) met de familie
of partner van de orgaandonor wordt besproken. Als het orgaan van een donor met hiv naar een
ontvanger zonder hiv gaat, zal de ontvanger op de hoogte zijn van de hiv-status van de donor. Er kan
dan niet gegarandeerd worden dat de familie of partner van de donor niet over de hiv-status zullen
horen. Ook kan de hiv-status onopzettelijk voor, tijdens of na de transplantatie in het ziekenhuis
bekend worden gemaakt aan de familie of de partner. Bijvoorbeeld omdat niet alle zorgprofessionals
weten dat de familie of partner niet op de hoogte is van de hiv-status. Mocht het zo zijn dat je
familie en/of partner na je overlijden absoluut niet achter je hiv-status mogen komen, dan kun je
het best voor 1 september 2020 registreren dat je geen orgaandonor wil zijn. De Hiv Vereniging
betreurt dit, maar er is geen andere oplossing als de hiv-status echt niet gedeeld mag worden.

Keuze doorgeven
Heb je je keuze al ingevuld? Dan hoef je niets te doen. Als je je keuze nog niet doorgegeven hebt, kun
je dit doen via Donorregister (www.donorregister.nl). Je hoeft niet in het Donorregister aan te geven
dat je hiv hebt of medicatie gebruikt, want iemand die overlijdt en geregistreerd staat als
orgaandonor wordt altijd zorgvuldig onderzocht.

Meer informatie
Je leest meer over weefsel-, stamcel-, bloed-, eicel-, sperma- en orgaandonatie (na overlijden en bij
leven) op https://www.hivvereniging.nl/hiv-wat-nu/orgaandonatie. Als je vragen hebt kun je contact
opnemen met het Servicepunt van de Hiv Vereniging via servicepunt@hivvereniging.nl of op
maandag, dinsdag, donderdag van 14.00 - 22.00 uur op 020 - 689 25 77.

