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Europese master in 
Donor Health Care

Onderwijs

Elke Veldkamp

Vijftien Europese instellingen werken samen 
aan de ontwikkeling van een internationale 
masteropleiding Donor Health Care. Aan de 
basis staat de Nederlandse opleiding Donor-
geneeskunde, die onder andere door Sanquin 
is gestart. “Deze nieuwe master komt geen 
minuut te vroeg”, stelt Nicky Anderson van 
de Britse NHSBT.

De master Donor Health Care wordt een 
Europese opleiding die alle aspecten rondom 
het donorschap behandelt, van álle soorten 
donaties van menselijke oorsprong: bloed, 
cellen, weefsels en organen. Als de master 
eenmaal op poten staat, zal hij de eerste ter 
wereld zijn. Wel heeft Sanquin in Nederland 
al een aantal jaren terug de opleiding Donor-
geneeskunde geïnitieerd en Sanquin-mede-
werker Wim de Kort is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar op dit gebied. Deze opleiding 
leidt tot registratie als donorarts KNMG in 
Nederland. “De opleiding Donorgeneeskunde 
is een onderdeel binnen de specialisatie Sociale 
Geneeskunde”, legt De Kort uit. “We gaan 
Donorgeneeskunde ook uitbreiden naar donatie 
van alle soorten lichaamsmateriaal. Maar 
deze opleiding is alleen in Nederland, terwijl 
de internationale behoefte aan dit onderwijs 
zo groot is. De Europese master wordt tege-
lijkertijd ontwikkeld en zal grotendeels syn-
chroon zijn aan de Nederlandse opleiding.”
Kan je in één opleiding wel de post-mortem-
donatie van organen en weefsels combineren 
met de donatie van bloed en cellen door 
levende donors? “Er zijn meer overeenkomsten 
dan verschillen tussen beide vormen van 
donatie”, zegt Peter van den Burg, projectleider 
van het Europese master-project. “Bij beide 
vormen moet je de geschiktheid van de donor 
onderzoeken en kijken of hij/zij matcht met 
de patiënt. Je moet iedere donatie ook altijd 
testen op infecties. En let wel: deze opleiding 
gaat mensen niet leren donormateriaal af te 
nemen. Want dat kunnen ze allemaal al uit-
stekend als ze zich aanmelden. Het doel is een 
academische manier van denken te ontwik-
kelen om de vraagstukken rondom donor-
gezondheid en donaties goed op te pakken.”

Discussies
En vraagstukken zijn er genoeg in het donor-

veld. “De algemene aanname bijvoorbeeld is 
dat een donor gezond genoeg is voor donatie”, 
zegt Anne-Marie van Walraven, projectcoör-
dinator van de master. “Maar dat hoeft niet 
altijd zo te zijn. Bij stamcel- of nierdonatie 
bijvoorbeeld zijn de donors vaak familieleden 
en zijn het kinderen of juist ouderen. Aan 
de donatie kunnen voor hen belangrijke 
gezondheidsrisico’s kleven. Bovendien kan er 
bij familie-gerelateerde donatie sprake zijn 
van psychologische druk om te doneren. Als 
zorgprofessional moet je die signalen kunnen 
herkennen en bedenken hoe je daarmee om-
gaat.” Van den Burg: “Een ander voorbeeld 
is de kwestie van het testen van de donor. Er 
komen steeds meer medische tests bij, hoe ver 
moet je daarbij gaan? Moet de donor ook in-
formatie te horen krijgen die niet belangrijk 
is voor de donatie an sich, maar wel voor zijn 
of haar gezondheid?” 
Omdat deze vraagstukken niet alleen in Neder-
land spelen, werken vijftien verschillende 
organisaties uit negen Europese landen 
(Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, 
Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatië en het 
Verenigd Koninkrijk) samen aan de nieuwe 
master. “De behoefte aan een post-initiële 
opleiding op dit gebied is overal groot”, zegt 
Nicky Anderson. Als klinisch directeur Bloed-
donatie bij de NHS Blood and Transplant is zij 
vanuit het Verenigd Koninkrijk bij het project 
betrokken. “In de meeste landen was er nog 
helemaal geen onderwijsprogramma. Peter 
van den Burg heeft enorm veel werk verzet 
voor dit project; hij heeft alle hoofden van 
de verschillende Europese instellingen om 
de tafel gekregen. We hebben flink gediscus-
sieerd over de opzet en er zijn 1001 ideeën 
geopperd.” Hoewel voor alle deelnemende 
partijen dezelfde Europese regelgeving geldt 
voor donatie van menselijk lichaamsmate-
riaal, zijn er ook veel onderlinge verschillen. 
“Mijn Ierse collega’s waren bijvoorbeeld zeer 
verbaasd over de hoge reiskostenvergoeding 
die Duitse plasmadonors krijgen”, zegt 
Anderson. Van Walraven: “Voor sommige 
bloedvoorzieningsorganisaties is het ook heel 
normaal om donors extra ijzertabletten voor 
te schrijven als het ijzergehalte in hun bloed 
door de donaties te laag is. Andere organisa-
ties doen dat juist niet, omdat ze vinden dat 

Wim de Kort 
Peter van den Burg
Anne-Marie van Walraven



April  Bloedbeeld  19  

je gezonde mensen niet moet behandelen. 
Als hun ijzer te laag is, dan mogen ze niet 
doneren. Het is heel goed om over dit soort 
verschillen met elkaar te discussiëren.” 

Spin-off
Anderson: “De master gaat mensen trainen 
om kritisch na te denken over donorgezond-
heid, op basis van academisch bewijs. Als 
spin-off van de opleiding verwachten we dat 
er ook meer research komt op het gebied van 
donorgezondheid. De studenten moeten als 
laatste onderdeel bijvoorbeeld allemaal een 
onderzoeksproject uitvoeren op hun eigen 
werkterrein.” Een ander voordeel van de 
master is dat het de ‘employability’ van de 
studenten vergroot. “Het wordt gemakkelijker 
om te switchen van het werkveld van orgaan-
donatie naar bloeddonatie bijvoorbeeld”, 
zegt Van Walraven. De Kort: “Er komen ook 
stagemogelijkheden in de opleiding, die men-
sen stimuleren om over de grenzen van hun 
eigen werkterrein heen te kijken.”
Last but not least is de bundeling van krachten 
goed om de Europese wetgeving kritisch onder 
de loep te nemen. Van den Burg: “Die wet-
geving maakt nu nog onderscheid tussen 
weefsels, bloed en organen. Daardoor is er 
bijvoorbeeld al lange tijd discussie over de 
vraag of granulocyten nu onder weefsels 
of cellen vallen. We hopen een grote groep 
onderlegde mensen op te leiden die met 
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academische bewijzen nieuwe wetgeving 
kunnen aanzwengelen.” Anderson: “Als je 
vijftien jaar vooruit kijkt, dan zie je allerlei 
nieuwe vraagstukken opdoemen. Nieuwe 
virussen, nieuwe medische behandelingen, 
donorproducten die steeds meer op maat 
worden bewerkt. Vanuit controlerende instan-
ties wordt bovendien steeds kritischer gelet 
op donorgezondheid. De volgende generatie 
zorgprofessionals moet daarmee aan de slag. 
Deze master komt dan ook geen minuut te 
vroeg.” 

Discipline
De master Donor Health Care is Engelstalig en 
wordt hoofdzakelijk via e-learning modules 
gegeven. “Gastheer voor de master zijn de 
Universiteit van Amsterdam en het AMC”, 
zegt De Kort. “De UvA heeft de e-learning-
structuur al klaar liggen en brengt de onder-
wijskundige ervaring in. Sanquin is eind-
verantwoordelijk voor de inhoud.” Het vereist 
veel discipline van de deelnemers om de 
master te volgen. Van Walraven: “Zij moeten 
zichzelf motiveren om zo’n twintig uur per 
week aan de studie te besteden. Wel zal er 
veel interactie met de andere studenten zijn 
in de vorm van discussiefora, feedback en het 
nakijken van elkaars werk. Ook krijgt iedere 
student een mentor.” 
Het is de bedoeling dat er ieder jaar in september 
een groep van maximaal twintig studenten 
begint. Van Walraven: “We starten dit jaar 
met een pilot. We zoeken nog deelnemers 
hiervoor. Zij kunnen de opleiding gratis volgen, 
maar committeren zich wel voor twee jaar 
én moeten kritische feedback kunnen geven 
op de inhoud en opzet. Vanaf september 
2017 willen we met de eerste betalende groep 
studenten starten.”

Bent u een professional in de gezondheidszorg met 
belangstelling voor het (gratis) volgen van de pilot voor 
de tweejarige master Donor Health Care? Of bent u 
geïnteresseerd in het bijdragen aan de inhoud van de 
opleiding? Neem dan contact op via 
www.donorhealthcare.org of doheca@sanquin.nl
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