
Taken van de coördinator Niertransplantatie 
 
Het wegnemen van organen in het traject van orgaandonatie is vaak een omslachtig en zeer 
verantwoord proces. Zodra een donor is geïdentificeerd, informeert de nefroloog de transplantatie 
coördinator. Deze controleert alle gegevens van de donor en zet op basis van de wet- en regelgeving 
of informed consent van de donor het screeningstraject in. 
 
De coördinator neemt kennis van het volledige dossier van de patiënt: 
- Antecedenten 
- Bloedresultaten 
- Vitale en fysische parameters 
- Behandeltraject 
 
Deze procedure wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de nefrologen, urologen, 
infectiologen, laboratoria, verpleegkundigen, psychologen/psychiaters en farmaceuten. 
 
Voorbereiding 
- Opstellen van projectdossiers; 
- Begrotingen en financieringsvoorstellen opmaken; 
- Het aanwenden van financieringsbronnen; 
- Uitvoeren van Kosteneffectiviteitsanalysen; 
- Inventarisatie van middelen en hulpmiddelen voor de uitvoering van niertransplantaties en 

bieden van adequate nazorg; 
- Het opzetten en continueren van laboratoriumfaciliteiten voor screening en monitoring van 

infecties; 
- Het opzetten van een DNA-databank; 
- Het coördineren en onderhouden van samenwerkingen met (potentiële) counterparten; 
- Voorbereiden en geven van voorlichting m.b.t. preventieve zorg;  
- Het voeren van voorlichtingsgesprekken met potentiële niertransplantatie donoren en patiënten;  
- Voorbereiden en geven van voorlichting m.b.t. orgaandonaties (nieren); 
- Het bijhouden van een patiënt en donordatabase met alle relevante informatie; 
- Het inzetten en coördineren van onderzoekstrajecten (wetenschappelijk onderzoek/research) ter 

bevordering van de uitkomsten voor niertransplantaties; 
- Coördinatie van het screeningstraject; 
- Coördinatie van educatie (bij- en nascholingstrajecten voor actoren). 
 
Uitvoering 
- Coördinatie van de logistieke organisatie voor de operaties (Nefrologie, Pathologie [biopsies], 

Verpleegkunde, CMV-Diagnostiek, OK-personeel; 
- Coördinatie van tijdstippen van wegnemen van de nieren op basis van de nieren, roosters en 

hemodynamische instabiliteit van de donor; 
- Het vormen van de link tussen afname team en transplantatieteam; 
- Het toezien en bijdragen tot adequate rapportages na de transplantaties; 
- Het toezien op een continue en optimale bevoorrading van medicamenten en middelen voor de 

uitvoering en continuïteit van transplantaties. 
 
Continuïteit 
Coördinatie van alle handelingen voor het kunnen continueren van de uitvoering van 
niertransplantaties en nazorg.  
 



Leidinggevende taken  
- Aansturen en coachen van actoren, medewerkers; 
- Verantwoordelijkheid voor de organisatie van de dienstverlening/ werking van de clusters binnen 

het team; 
- Overleg met teamverantwoordelijken; 
- Rapportage (minister van Volksgezondheid en de vicepresident). 
 
Type dienstverband:  
Verrichten van diensten en adviezen op het gebied van niertransplantaties. 
De Transplantatie Coördinator dient 1 maal 24 uur beschikbaar te zijn. 
 
 

De taken van de commissie 
De commissie had als taak het voorbereiden, implementeren en waarborgen van richtlijnen, 
protocollen, regels en wetten ter bevordering van de uitvoering van niertransplantaties, de 
continuïteit en alle in het verlengde hiervan liggende activiteiten in Suriname. Het uiteindelijk doel is 
werken naar succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg. 
 


