
        

Interessante lezing over 

Orgaandonatie. 

 

 

Cor v. d. Schans, zelf in het bezit van een donorhart waar hij al 17 jaar mee leeft, 

kwam bij ons een mooie lezing geven. Hòe interessant kan het zijn om met iemand 

te spreken en naar zijn eigen verhaal te luisteren die zelf een donor hart heeft? 

Nou…… dat is héél interessant!  

Cor had een prachtig bedrijf opgebouwd met keihard werken! Op een morgen werd 

hij wakker met het gevoel dat er een olifant op zijn borst was gaan zitten, zo heftig 

was de druk die hij voelde. Niet te flauw en gewoon naar het werk, maar trap lopen 

ging ook niet meer en Cor kreeg blauwe lippen en had geen energie meer. Toch 

maar even naar de dokter! Acute stress zei de goede man en de pijn kwam van de 

hartspieren, dus…beetje rustig aan doen en pijnstillers mee! Niet lang erna moest hij 

naar de keuringsarts om goedgekeurd te worden voor “duiken” Cor was zó ziek 

inmiddels dat de arts bij hem kwam en daar meteen 112 belde, Cor was inmiddels 

dóódziek en nog maar 45 jaar! Toen ging het balletje rollen. 

In Nederland zijn 110 mensen die wachten op een donor hart. Cor was de 400 ste 

die geopereerd werd in het Erasmus Medisch Centrum. Ook in Utrecht voeren ze 

deze operaties uit. Zijn vooruitzicht was 5 jaar “levensverlenging” Tegenwoordig is 

het 11 jaar maar Cor heeft hem al 17 jaar en geeft nu regelmatig lezingen. Laat je 

wensen registreren! Dat geeft een hoop ellende, ook met de familie wanneer het 

zover is. Vul nù het donorformulier in! Nr. 1 dat is een JA, mijn organen mogen 

ze gebruiken, Nr. 2 is een NEE en Nr. 3 is dat de nabestaanden mogen beslissen. 

Vanaf 12 jaar mag je een codicil invullen, ouders mogen nog wel ingrijpen, maar 

vanaf 16 jaar beslist het kind zelf. Het gebeurt regelmatig dat van één overleden 

persoon wel acht mensen geholpen kunnen worden!! Mensen die een nieuw leven 

kunnen starten. Cor vertelde dat hij tegenwoordig zijn “verjaardag” viert op de 

datum dat hij zijn nieuwe hart kreeg, wel in stilte uit respect voor de donor. 



Je hebt “hersendood,” dan wordt 

de hart/ long machine aangesloten en 

is er meer tijd om meer organen te 

doneren, de organen worden dan 

voorzien van zuurstof en blijven zo in 

takt, dit komt het meest voor. Ook is 

er dan voor de familie tijd om 

afscheid te nemen. ” Hart dood,” 

hartstilstand, moet men binnen 20 

minuten op de o.k. zijn en komen 

alleen de nieren en de lever nog in 

aanmerking voor transplantatie. 

Eurotransplant in Leiden beslist wáár 

de “organen” heen gaan, daar is een 

speciaal team voor. Wanneer het sein 

op groen gaat omdat er een donor is, komen er 120 mensen in actie om de 

transplantatie ten uitvoer te kunnen brengen. Zelfs een F16 straaljager kan worden 

ingezet om het orgaan op te halen, op de weg met politie escorte om zo snel 

mogelijk ter plekke te zijn! Ook is er een vast team van chirurgen, verpleegkundigen 

en operatie personeel die dan komen opdraven. Eigen ziekenhuis personeel mogen 

dit niet doen! De O.K wordt dan hermetisch afgesloten. Engeland en de 

Scandinavische landen doen hier nìet aan mee.  

In België zijn de wetten anders, daar word ge geboren met een codicil! Wil je geen 

donor zijn moet je dat op het stadhuis laten registreren!  

Hier is alles “anoniem” vandaag de dag om te voorkomen wat gebeurd is dat een 

moeder wist wie het hart had van haar overleden zoon, toevallig woonde hij een 

paar straten verderop en die moeder bleef hem achtervolgen of hij wel gezond 

leefde, of hij niet rookte, wel warm genoeg gekleed was enz. “jij bent nu ook een 

beetje van ons!” zei ze. Dit zijn drama’s natuurlijk.                                    

Revalideren is heel zwaar, véél bijwerkingen zoals bv. Botontkalking, voor Cor 2 

nieuwe heupen, 70% krijgt met kanker te maken, de mannen huid of blaas en de 

vrouwen eierstok of baarmoeder kanker.                                                                      

Mensen met kanker mogen wèl doneren maar moeten dan wel 5 jaar “schoon” 

verklaard zijn, mensen met tatoeages mogen na 3 maanden doneren i.v.m.  infectie 

gevaar!                                                                                                                         

Cor is zijn “donor” ongelooflijk dankbaar ondanks alle ongemakken, bv. De 16 pillen 

die hij 2x per dag moet slikken waardoor het afweer systeem  “plat” komt te liggen, 



dus erg voorzichtig zijn met eten en snotterende 

mensen, BACTERIĒN! Cor zijn bedrijf bestaat niet 

meer, maar hij is nu bierbrouwer, dat was zijn 

hobby, en hij mag nu zijn bier leveren aan het 

Erasmus Medisch Centrum! Zijn vrouw Coby had 

zo’n mooi hart geschilderd in die zware periode dat 

het nu op de voorkant van het ” voorlichting 

boekje” van het Erasmus staat!                                                                                                                                       

Hij sluit af met een mooi gezegde:  

“ Don’t Take Your Organs To Heaven…….. 

Heaven Knows We Need Them Here!  

Of wel, 

 Neem je organen niet mee naar de hemel, 

dáár weten ze hoe nodig wij ze hier hebben! 

 

En wanneer Cor zelf komt te overlijden komt er géén kruisje achter de datum te 

staan maar een prachtig HART! 

Voorlopig nog vele fijne jaren Cor en nogmaals BEDANKT!        

 

 Marijke. 

 

 


