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Voor een kinderharttransplantatie moet 
een donorhart altijd met spoed worden 
opgehaald, soms uit uithoeken van 
Europa, in een ambulance met loeiende 
sirene. ‘Die gaat met 180 tot 200 kilometer 
per uur naar het vliegveld. Dan doe ik 
gewoon maar even mijn ogen dicht.’

OP REIS VOOR EEN 
DONORHART

E igenlijk zijn het allemaal ver-
gelijkbare ‘ritjes’ die Pieter 
van de Woestijne maakt om 
een donorhart voor een ziek 

kind op te halen. ‘Vaak eerst met het 
vliegtuig en dan een stukje met de auto. 
Vervolgens stap je een wildvreemde om-
geving binnen, knipt het hart er bij de 
donor uit en gaat weer weg.’ 

Van de Woestijne (44) is cardiothora-
caal chirurg, gespecialiseerd in aangebo-
ren hartafwijkingen en harttransplanta-
ties bij kinderen en werkzaam in het Kin-
derthoraxcentrum van het Erasmus MC. 
Vijf tot zes keer per jaar is er een hart-
transplantatie bij een kind in Nederland, 
allemaal in het Kinderthoraxcentrum. De 
ontvanger staat vaak al even op de 
wachtlijst als het verlossende telefoontje 
komt dat ergens in Europa – soms in Ne-
derland, soms in een buurland, soms 
verder weg – een donorhart beschikbaar 
is. Als Van de Woestijne ‘transplantatie-
dienst’ heeft, is het zijn taak om het hart 
op te halen. 

Ophalen, ja. De meeste buikorganen 
worden met een koeriersdienst vervoerd, 
maar hart en longen worden altijd opge-
haald door de artsen van het kind in 
 Nederland dat het orgaan ontvangt. ‘Je 

wilt zeker weten dat het goed is. Dat de 
grootte van het hart overeenkomt met 
wat er op papier staat. Of het hart goed 
klopt en er geen beschadigingen zijn. Of 
de bloedvaten er goed uitzien. En ik wil 
het er zelf uithalen, zodat ik ook weet 
waar de knipjes precies zijn gezet. Het 
komt nogal nauw welk weefsel je mee-
neemt en of je dat dan weer goed kunt 
vasthechten in de ontvanger.’

Om privacyredenen is het niet moge-
lijk om met Van de Woestijne een recente 
casus te bespreken. Donor en ontvanger 
mogen wegens strikte privacyregels op 
geen enkele manier met elkaar in ver-
band te brengen zijn en dat is nu een-
maal snel het geval met maar enkele kin-
derharttransplantaties per jaar. 

Maar een reis van zes jaar geleden 
naar  de stad Debrecen in Oost-Hongarije 
herinnert hij zich als de dag van gisteren 
en kan hij anoniem beschrijven. ‘We heb-
ben in Europa met elkaar afgesproken 
dat het hart maximaal vier uur stil mag 
liggen, omdat het anders te veel schade 
kan oplopen. Debrecen was net op de 
grens van wat mogelijk is. Of eigenlijk, 
net iets over die grens. Maar in dit geval 
betekende het alternatief, namelijk 
wachten op een nieuw, geschikter aan-
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bod van een donor, dat het 
vermoedelijk te laat zou ko-
men. Dus besloten we het ri-
sico te nemen. Maar het was 
een strakke timing. Alles 
moest in één keer goed gaan.’ 

HET TELEFOONTJE
Eigenlijk gaat het telefoontje dat een 
 donorhart beschikbaar is altijd ‘als een 
zeis’ door het schema van Van de Woes-
tijne. Dan is hij bijvoorbeeld net op de 
sportclub met zijn kinderen, loopt hij 
juist de supermarkt in om boodschappen 
te doen, of ligt hij net in bed. ‘Dan moet 
ik alles uit mijn handen laten vallen en 
ben ik vaak ineens uren weg. Mijn hele 
schema moet op de schop. Het vergt veel 
flexibiliteit. Van mij, maar ook van mijn 
vrouw, van mijn gezin. We staan als ge-
zin op deze manier een beetje in dienst 
van de maatschappij. Daar ben ik best 
trots op, dat wij dat met elkaar kunnen.’ 

Of het telefoontje over het donorhart 
uit Hongarije hem uit zijn slaap haalde, 
weet hij niet meer precies, maar dat het 
avond of nacht moet zijn geweest, weet 
hij zeker. ‘Het was een lange reis, ruim 
acht uur in totaal, en de hele reis verliep 
in het donker.’ Het telefoontje komt via 

Eurotransplant, de organisatie die or-
gaandonaties regelt voor acht Europese 
landen, in eerste instantie binnen bij de 
kindercardioloog van het patiëntje in het 
Sophia Kinderziekenhuis. Die schakelt 
de chirurg in die ‘transplantatiedienst’ 
heeft, in dit geval Van de Woestijne. 
 Samen bespreken ze of ‘het aanbod’ ge-
schikt is. Is de donor gezond genoeg? 
Klopt de bloedgroep? Voldoet de grootte 
van het donorhart? Dan volgt al snel het 
oordeel: op papier geschikt. Tijd om het 
hart te gaan halen. 

DE HEENREIS
Kort na het telefoontje over een geschikt 
donorhart in Hongarije stapt Van de 
Woestijne in zijn auto en rijdt hij van zijn 
woonplaats Berkel en Rodenrijs naar het 
Erasmus MC in Rotterdam. Daar ontmoet 
hij bij de ingang van de spoedeisende 
hulp de transplantatiecoördinator, die 
altijd meereist en de organisatie van het 
geheel regelt. Hij pakt de transplantatie-

koffer, met daarin alle instrumenten die 
nodig zijn voor de operatie, de bewaar-
vloeistof en een koelbox met ijs om het 
hart mee in terug te kunnen nemen. ‘Ge-
woon zo’n Blokkerachtig koelboxje, niets 
bijzonders.’ 

Dan stappen ze in een auto van de 
 Nederlandse Transplantatie Stichting 
met chauffeur die ze naar Rotterdam Air-
port brengt waar een klein vliegtuig met 
twee piloten staat te wachten. De motor 
draait al. ‘Eurotransplant maakt gebruik 
van een jetservice die normaal gespro-
ken vliegtuigjes verhuurt aan bedrijven 
om directeuren en andere hooggeplaat-
ste figuren de wereld over te laten reizen. 
Maar er is ook een regeling dat de vlieg-
tuigjes kunnen worden ingezet voor 
transplantaties. Onze transplantatiecoör-
dinator regelt dan met hen dat er een 
vliegtuig klaarstaat.’ Tijdens de vlucht 
slaapt Van de Woestijne vaak nog een 
beetje, zeker als het gaat om een nachte-
lijke vlucht, zoals in dit geval. 

Na ruim anderhalf uur landen ze in 
Boedapest, het vliegveld het dichtst bij 
Debrecen in de buurt. Daarna volgt  een 
autorit van bijna twee uur. ‘We reden 
voor mijn gevoel naar the middle of no-
where. Eindeloos langs graanvelden en  

steeds minder bebouwing. Ik had het ge-
voel dat we in een achenebbisj omgeving 
zouden terechtkomen. In een oude 
schuur of een barak waar de donor op 
een krakkemikkig bedje zou liggen.’ 

DE AANKOMST
Niets blijkt minder waar. Ineens duikt 
een spiksplinternieuw ziekenhuis op. 
‘Het paviljoen waar de donor lag, was 
volgens mij echt net opgeleverd. De te-
geltjes blonken nog en de deuren zaten 
net niet meer in het plastic.’ De lokale 
donatiecoördinator ontvangt Van de 
Woestijne en zijn collega en wijst hem 
naar de kleedkamer voor de operatie-
kamer (OK). 

‘Het is altijd een beetje zoeken in zo’n 
onbekende kleedkamer. Ik leg mijn kle-
ren maar gewoon ergens neer, trek een 
pak uit de kast dat veel te groot is en zoek 
een paar klompen uit die enigszins pas-
sen.’ En altijd de sokken uit. Altijd. Waar-
over later meer.

Dan naar de OK, waar een team van 
pakweg tien Hongaarse zorgverleners 
hem staat op te wachten. Van de Woes-
tijne wordt joviaal begroet door een van 
de chirurgen. In het Nederlands. ‘Je bent 
er met dit soort reizen altijd op ingesteld 

dat de mensen die je daar treft niet of 
nauwelijks Engels spreken. Dat het een 
beetje met handen en voeten, en met 
misschien een beetje Duits communice-
ren wordt. Maar deze arts had een jaar in 
Leiden gewerkt en kende zelfs een paar 
collega’s van mij. Echt bizar toevallig.’ 

De chirurg spreekt naast een paar 
woorden Nederlands ook vloeiend En-
gels en dat komt goed van pas. ‘Hij was 
tijdens de operatie een beetje mijn tus-
senpersoon om te communiceren met de 
rest van het team. Die spraken niet echt 

een woordje over de grens en ik spreek 
geen Hongaars, maar zij moeten het wel 
snappen als ik een pincet, hechting of 
schaar nodig heb. Dat gaat met zo’n chi-
rurg erbij heel makkelijk.’ 

De donor – die op dit moment hersen-
dood is, een onomkeerbare medische 
toestand – ligt inmiddels al ‘open’. De 
buikchirurg heeft de borstkas en de buik 
opengesneden en het team is al bezig om 

de buikorganen op de ‘uithaalprocedure’ 
voor te bereiden. De donor is vaak wat 
ouder dan de ontvanger, omdat een ziek 
hart groter wordt en de patiënt in Neder-
land dus een relatief groter hart nodig 
heeft dan gebruikelijk is voor zijn of haar 
leeftijd.

Van de Woestijne kijkt nog eens goed 
naar het hart. Of het ‘nog een beetje en-
thousiast klopt’ en of daarvoor niet al te 
veel medicijnen nodig zijn. En hij voelt 
hoe de kwaliteit van de bloedvaten is. 
Gewoon met zijn vingers, langs de bloed-

vaten. ‘Als er te veel kalk in de 
bloed vaten zit, voelen ze stug 
aan. En je voelt ook of de hart-
spier niet enorm verdikt is.’ 

DE OPERATIE
Dan kan het uitknippen be-

ginnen. Van de Woestijne maakt met zijn 
tijdelijke collega’s in deze OK eerst een 
paar gaatjes in de belangrijkste slag-
aders, zodat daarin beschermvloeistof 
kan worden gespoten. Want als het hart 
eenmaal stilligt, krijgen alle donororga-
nen geen bloed meer en is het zaak die zo 
snel mogelijk van een andere vloeistof te 
voorzien om te voorkomen dat ze schade 
oplopen. Vervolgens plaatst hij een klem 

PIETER VAN DE WOESTIJNE (Rotterdam, 
1977) Studeerde geneeskunde in Rotter-
dam. Werkt sinds 2001 in het Erasmus MC 
waar hij zich specialiseerde in de cardio
thoracale chirurgie en aangeboren hart
afwijkingen bij kinderen. Is getrouwd en 
heeft drie kinderen van 16, 13 en 10 jaar. 

‘We reden naar the middle 
of nowhere, eindeloos 
langs graanvelden’

‘Als er te veel kalk  
in de bloedvaten zit,  
voelen ze stug aan’
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Vertrouwen in aanpak 
corona door overheid 
was niet eerder zo laag

Vaccinatiedrang op de werkvloer 
Het bedrijf LeasePlan, dat actief is in dertig 
landen en zijn hoofdkantoor heeft in Neder
land, gaat ervan uit dat zijn werknemers zich 
laten vaccineren als zij weer op kantoor komen 
werken. Doen ze dat niet, dan moeten ze vol
gens LeasePlan thuis werken. Vakbond FNV 
hekelde het standpunt van LeasePlan en mi
nister van Volksgezondheid Hugo de Jonge 
(CDA) zei dat deze maatregel wettelijk niet mo
gelijk is. Maar De Jonge had wel begrip voor de 
afwegingen die bedrijven moeten maken om 
voor hun werknemers een veilige en gezonde 
werkomgeving te garanderen. Overigens kan 
en zal LeasePlan niet controleren of werk
nemers daadwerkelijk zijn gevaccineerd, liet 
het bedrijf weten aan Het Financieele Dagblad.

Onvrede over zwabberbeleid
Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking 
in de aanpak van de coronacrisis door de over
heid is naar een nieuw dieptepunt gedaald. Dat 
blijkt uit de veertiende peiling die het RIVM 
sinds het begin van de pandemie uitvoerde. In 
april 2020 was circa 70 procent van de onder
vraagden nog te spreken over de aanpak van 
de regering. In de meest recente vragenronde, 
die liep van 28 tot en met 31 juli van dit jaar, 
was dat gedaald tot ongeveer 30 procent.

NieuwZeeland houdt vol
Terwijl Australië definitief voor een andere 
aanpak lijkt te hebben gekozen, houdt Nieuw 
Zeeland voorlopig vast aan zijn beleid van zero 
covid, het volledig buiten de deur houden van 
het virus. De premier van NieuwZee land, 
 Jacinda Ardern, kondigde een verlenging van 
de lockdown met twee weken aan, omdat het 
land nog steeds dagelijks tientallen nieuwe 
positieve gevallen kent. In de afgelopen maan
den was het aantal gevallen op één hand te tel
len. Het vaccineren gaat vooralsnog traag in 
NieuwZeeland: pas 22 procent van de bevol
king is volledig gevaccineerd. In Australië ligt 
dat percentage niet veel hoger en is het aantal 
positieve meldingen de afgelopen twee weken 
gestegen tot ruim duizend per dag.  Tegelijker 
tijd groeit in Australië het protest  tegen de 
strikte maatregelen, die er onder meer toe lei
den dat circa dertigduizend Australiërs in het 
buitenland al maanden wachten tot ze  terug 
mogen naar hun land.

Bram Hahn

CORONA KORT

op de aorta, de grote lichaamsslagader 
die vanuit het hart loopt, zodat het bloed 
nergens meer naartoe kan. ‘Dat is ook het 
tijdstip van overlijden van de  donor: het 
moment dat ik de klem zet.’ 

Tijdens de operatie giet een van de 
aanwezige verpleegkundigen continu 
een koude vloeistof met ijsklontjes in de 
borstkas van de donor om het hart te 
koelen, de beste manier om het mooi in-
tact te houden. Via twee buizen wordt 
een deel van die vloeistof ‘afgeslobberd’ 
naar een pot op de grond. ‘Het kan een 
beetje geklieder zijn. Daarom heb ik dus 
nooit sokken aan. Want soms loopt het 
over de rand van de borstkas of over de 
rand van die pot heen. En dan heb je al 
gauw natte sokken.’ 

Het hart is inmiddels bleekroze en 
plat geworden. En dan is het een kwestie 
van ‘knip, knip, knip rondom’. Hooguit 
een paar minuten werk, als je ervaren 
bent, zoals Van de Woestijne. Bij het 
knippen ‘onderhandelt’ hij wat met de 
overige artsen over waar de knip mag 
worden gezet. ‘Je moet uiteindelijk alle-
bei voldoende weefsel overhouden om in 
de ontvanger het orgaan vast te kunnen 
hechten. Als de longen bijvoorbeeld ook 
worden gedoneerd, moet ik met de long-

chirurg overleggen wat hij nodig heeft en 
wat ik nodig heb. Zo kom je ergens in het 
midden uit.’ 

En dan is het hart los, na een operatie 
van in totaal ongeveer een half uur. Van 
de Woestijne verpakt het in een zakje met 
bescherm- en bewaarvloeistof. Daarna in 
een volgend zakje met ijsklontjes en dan 
weer in een droog zakje. Driedubbel ver-
pakt gaat het hart in de koelbox vol met 
gecrushet ijs, zodat het hart op een tem-
peratuur van 0 tot 4 graden blijft. Zo kan 
het zeker vier uur goed blijven en zonder 
problemen opstarten in de ontvanger.  

DE TERUGREIS
Tijd om te gaan. Van de Woestijne pakt 
zijn rolkoffer met niet-gebruikte instru-
menten en de koelbox met het hart en 
kleedt zich weer om in de kleedkamer. 
‘Er is dan geen tijd meer voor gezellige 
praatjes of koffie. Het is echt een kwestie 
van zo snel mogelijk terug naar Rotter-
dam.’ De transplantatiecoördinator heeft 

de Hongaarse chauffeur al ge-
beld en die staat hen op te 
wachten. De zwaailichten aan 
en plankgas ervandoor. 

Niet bepaald rustige ritjes 
zijn dat. Op een drukke weg 

vol in de remmen, de verkeerde kant van 
een rotonde langs scheuren, op hoge 
snelheid door sneeuw en ijzel, hij heeft 
het allemaal meegemaakt. ‘Het gaat dan 
echt met 180 tot 200 kilometer per uur 
naar het vliegveld. Dan doe ik gewoon 
maar even mijn ogen dicht.’

Op het vliegveld staan de piloten al-
weer klaar, het vliegtuigje is al warm-
gedraaid. De koelbox met het hart gaat 
mee de passagiersruimte in. ‘Niet in de 
bagageruimte. Want we vliegen op 10 ki-
lometer hoogte, dus het wordt daar -50 
graden Celsius. Daardoor zou het hart 
kapot gaan.’

Op de terugvlucht dut Van de Woes-
tijne weer even in. ‘Na zo’n lange nacht is 
het fijn dat je een uurtje of anderhalf 
slaap kunt pakken.’  Onrustig? Nee hoor, 
dat is hij niet. ‘Je kunt in het vliegtuig 
toch niks meer doen. Ik zit er altijd heel 
ontspannen bij. Dat ligt misschien ook 
wel aan mij als persoon, zo ben ik ge-
woon.’

‘Het moment dat ik de  
klem zet, is het tijdstip van 
overlijden van de donor’

Als ze landen in Rotterdam belt de 
transplantatiecoördinator direct met col-
lega’s in het Erasmus MC, waar het ont-
vangende patiëntje ligt te wachten. Je 
kunt het zieke hart eruithalen, luidt de 
boodschap, we zijn er met tien minuten. 
In een ambulance met loeiende sirenes 
worden ze naar het Erasmus MC ge-
bracht. 

DE ONTVANGER
Als Van de Woestijne aankomt bij het zie-
kenhuis geeft hij het donorhart over aan 

zijn collega’s, die de operatie in Neder-
land uitvoeren. Zij halen het hart uit  
de drie zakjes tevoorschijn, controleren 
nog eens goed alle bloedvaten, kweken 
wat bewaarvloeistof in een petrischaal-
tje om te zien of er geen bacteriën in 
 zitten en plaatsen dan het hart bij de do-
nor. 

‘Dat is technisch gezien niet zo’n heel 
complexe operatie. Ik zeg altijd maar on-

eerbiedig: rood op rood en blauw op 
blauw. Het is een kwestie van alles op 
vier plekken aan elkaar naaien.’ Het is 
 altijd wel even spannend hoe het hart  
zal reageren, zeker als het ruim langer 
dan de afgesproken vier uur heeft stilge-
legen. 

Nadat de artsen hebben gecontro-
leerd of er geen gaatjes meer zitten op  
de plekken waar het hart is vastgenaaid, 
wordt de klem van de lichaamsslagader 
gehaald en stroomt voor het eerst in  
een paar uur weer bloed door het hart. 

En voltrekt zich wat voor  
een buitenstaander toch ei-
genlijk ongelooflijk blijft: het 
hart begint gewoon weer te 
kloppen.

‘Het duurt altijd even, soms 
maar tien tot dertig seconden, 

soms wat langer. Maar ineens zegt  
het hart: hey, er komt weer zuurstof bin-
nen, ik ga weer eens wat doen. Het wordt 
roze en vervolgens donkerrood, de bloed-
vaatjes gaan weer open staan. En dan: 
plop, plop, plop, plop. Soms is de hart-
slag nog wat onregelmatig, maar dat 
komt na  verloop van tijd wel goed. En 
dan denk ik: kijk, we hebben weer iets 
moois gedaan.’ 

‘Ineens zegt het hart: hey,  
er komt zuurstof binnen,  
ik ga weer eens wat doen’


