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(Inter-)culturele	Communicatie	
&	Orgaandonatie

dr.	Sohal	Y.	Ismail

Neuropsycholoog/Epidemioloog

s.ismail@erasmusmc.nl

(potentiële)	belangenverstrengeling Geen

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
relaties	met	bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring	of	onderzoeksgeld
• Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere	relatie,	namelijk	…

• Deels NSN / NTS
•

•
•

Disclosure	belangen	spreker

Bewustwording
Stereotypering:	
We	doen	het	allemaal! Cultuur	is	wie	je	bent

Recente geschiedenis immigratie:

• Chinezen (begin 20e eeuw en in latere perioden)
• Indische Nederlanders, Molukkers (jaren ‘50)
• Spanjaarden, Italianen, Grieken, Joegoslaven, Portugezen (jaren ‘60)
• Marokkanen en Turken (jaren ‘60 en ‘70)
• Kaapverdianen (jaren ‘60 en ‘70)
• Surinamers (jaren ‘70)
• Somaliërs (jaren ‘80 en ‘90)
• Antillianen en Arubanen (jaren ‘90)
• Oost-Europeanen (laatste jaren)
• Vluchtelingen en Asielzoekers: Syriërs, Eritreeërs, Afghanen,

Irakezen

Wie	zijn	er	in	Nederland? Culturele	kaart	
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Cultuursensitief werken:
begrippen

• cultuur
• levensbeschouwing
• religie

Cultuur:

• cultuur = manier van leven
• cultuur geeft aan wat mensen waardevol 

vinden en hoe zij zich behoren te gedragen
• kortom, cultuur heeft betrekking op de 

waarden en normen van een bepaalde groep of 
samenleving

Levensbeschouwing:

• een min of meer samenhangend geheel van 
overtuigingen, waarden en normen, 
waarmee mensen zin en richting geven aan 
hun handelen;

• overtuiging: ‘waar’ en ‘onwaar’
• waarde: ‘goed’ en ‘kwaad’
• norm: concretisering waarde

(Tennekes 1985; Vellenga 1992)

Religie:

• betrokkenheid op het transcendente:
d.w.z. aanname van een niveau dat verder reikt 
dan de empirische werkelijkheid

• religieuze systemen: ‘God’ (godsdienst)

Betekenis cultuur en 
levensbeschouwing voor de zorg:

• beleving van ziekte en problemen
• uiting geven aan ziekte en problemen
• omgang met ziekte en problemen
• hulpzoekgedrag

Wat te doen?

kennis alleen volstaat niet: 

het gaat om inzicht in de dynamiek van de 
alledaagse leefwereld van patiënten 
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‘De’ Nederlandse cultuur:

• Friezen, Limburgers, Randstedelingen
• stedelingen en plattelanders
• Rotterdammers, Amsterdammers
• rooms-katholieken, protestanten, humanisten, 

atheïsten, agnosten
• werkenden en niet-werkenden
• welgestelden en lagere inkomensgroepen

levensbeschouwelijke aspecten:
‘Je lichaam is niet je eigendom, dus je kunt niet vrijelijk 
beschikken over je organen, niet na de dood maar ook niet bij 
leven. Volg je die visie, dan mag het dus niet. Maar in het joodse 
geloof wordt ook veel waarde gehecht aan het redden van 
andermans leven. Ik heb mooie stukken gelezen van rabbijnen die 
schrijven dat die plicht zwaarder weegt. Ik ben niet ultrareligieus, 
deze inzichten zijn niet bepalend geweest in de keus die ik heb 
gemaakt, maar ik vond het wel geruststellend om te lezen dat ze 
passen bij mijn eigen gedachtegang.’

Draagvlak	Orgaandonatie
• “Moslims	nemen	niet	deel	aan	orgaandonatie,	maar	willen	wel	in	

aanmerkingen	komen	voor	organen”- Nierstichting,	maart	2005
• “…,	dit	wringt”	Minister	Schippers

• Donorcodicil	&	Moslims	2005:	
2%	Marokkanen,	8%	Turken,	12%	Surinamers

• 2006	Islam	conferentie	mbt	orgaandonatie

• Donorcodicil	&	Moslims	2007:	
4%	Marokkanen,	8%	Turken,	14%	Surinamers

Focusgroepen
Religion is not perceived as an 
obstacle to giving and taking organs

§ Redden mensenlevens 

§ Naastenliefde 

Lack of awareness within their 
community

“Het is een groot probleem, er is veel 
onwetendheid”

Educational/guiding role of the faith 
leader was clear

“Als een geloofsleider zegt dat het kan, 
dan is het okay”
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Jurisprudentie	- Islam
1982 Saudi Grand Ulema (Islamic 
scolar) permitted both living and 
deceased donation according to the 
Shari’a (Islamic law)

§ Plicht om mensen levens te redden

§ Naasten liefde/waarde vh leven

Islamic Fiqh Academy (IFA) 
vindicates the strict interpretation of 
the fiqh (Islamic jurisprudence)  
1995

Orgaandonatie is toegestaan!

Ø Minimaal 2 erkende artsen stellen (hersen)dood vast

Ø Het is medische noodzaak

Ø Geen financieel gewin
(Al Sayyari, 2008; Quadri, 2004)

Donatievraag	- Weigering

• Bij	± 2/3	van	potentiële	donoren	is	er	
geen	wilsbeschikking

• In	70%	van	deze	situaties
wordt	donatie	geweigerd

• Bij	toestemming:	10,5%	en	15,5%

Donatievraag	-
Redenen	voor	weigering
• (Ingeschatte)	wens	van	de	overledene
• Problemen	met	het	begrip	“hersendood”

• Tijd	tussen	overlijden	en	de	donatievraag	te	
kort

• Idee:	opbaring	niet	mogelijk

• Idee:	verminkt	lichaam	retour
• Meningsverschillen	binnen	de	familie
• Religieuze	motieven

• Etc…

Motivational	Interviewing
• MI	is	meer	een	manier	van	communiceren,	
anders	dan	een	truc,	of	alleen	een	aantal	
technieken.

• Het	is	niet	is	dat	wat	je	voor	mensen	doet.	
Het	is	een	basishouding	die	verandering	
faciliteert.

Motivational	Interviewing

• Een	persoongerichte	directieve	gespreksstijl	die

• Vanuit	samenwerking

• De	motivatie	van	de	persoon	tot	
(gedrags)verandering	versterkt

• En	uiteindelijk	zijn	gecommiteerdheid	tot	
veranderen	verhoogt

Nierteam	aan	huis
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Aandachtspunten	donatiegesprek

• Werk	aan	vertrouwen
• Wees	nieuwsgierig	en	onderzoekend!

• Geef	ruimte	voor	acceptatie/berusting!
• Houd	communicatie	eenduidig/eenvoudig

• Vertel	geen	dingen	die	je	niet	(zeker)	weet
• Geen	dingen	in	te	vullen	voor	de	familie
• Werk	naar	een	concensus toe

Aandachtspunten	donatiegesprek

• Gebruik	tolk	daar	nodig
• Medische	noodzaak	benoemen

• Gebruik	ziekenhuis	geestelijk	verzorger
• Familie	bepaalt	wijze	van	afscheid	nemen
• Maak	gebruik	van	bestaande	familie	hiërarchie

CrD-Top

• Vanaf	1-4-2014	tot	01-01-2016
• Na	raadpleging	register
• 5-10	minuten

• Algemene	tips
• Casus	bespreking

Consent	Rate

29% 
32% 

36% 

56% 

Had	Training Experienced NO YES

P<	0,001

56%

Consent	Rate	BY	Registry

100% 

90% 91% 90% 

17% 
22% 

34% 
31% 

16% 17% 
21% 

44% 

Had	Training Experienced NO YES

Permission Next	of	kin/Specified	person Not	registered

Results	

Other	significant	effects:

§ Self-efficacy	increases	&	predicts	success

§ >	Outside	office	hours
§ >	Requestors	for	tissue	donation
§ >	Effect	in	the	‘not	registered’	group
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Dankuwel

Sohal	Ismail
s.ismail@erasmusmc.nl
Tel:	06-8143	7178

DonorDialoog Rotterdam
Orgaandonatie

Laat je informeren,
praat erover en maak

een keuze!

De cijfers: in het Donorregister

40% van de 
Nederlanders

20% van de lager 
opgeleiden

60% van de hoger 
opgeleiden

13%  
Marokkanen 

10% 
Turken

19%  
Surinamers

Wie zegt ja? 

Van de autochtonen:

Van de Marokkaanse 
gemeenschap: 

Van de Turkse gemeenschap:

Van de Surinaamse 
gemeenschap: 

Van de hoger 
opgeleiden: 

41.4%

11%

Van de lager 
opgeleiden:   

4%

27% 1.6%

0.6%

Rotterdamse cijfers

12% niet-westers

22% lager opgeleid

57% niet-westers 

63% lager opgeleid

Nederland Rotterdam Feijenoord 

Waarom is er een probleem?

Jaarlijks 
overlijden 130 
mensen op de 
wachtlijst
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Het project DonorDialoog

VWS maakt mogelijk
Fase 1: maart – oktober 2015
- Onderzoek cijfers op wijkniveau
- Zoeken naar relevante kanalen

- Zoeken naar relevante partners
- Bepalen van het doel: 

‘Wat willen we bereiken?’

Wat wilden we bereiken?

Manieren vinden om doelgroepen te bereiken, te
informeren en te overtuigen van het belang van 
registratie in het Donorregister

Een ‘toolbox’ met materialen

Overdracht van urgentiegevoel aan de doelgroep en 
intermediairs

Uiteindelijk meer registraties in het Donorregister

Het project

Fase 2: Voorbereiding Kick off 13 oktober 2015

Fase 2: 

Bestendigen van netwerk, vormen projectteam, trainen vrijwilligers

Fase 3: Uitvoering maart - september

20 vrijwilligers getraind

Fase 3: Uitvoering maart – september 

50 voorlichtingen, 1.000 Rotterdammers

Kerken

Vader/zoon 
organisatiesKoffie 

ochtenden

VrouwengroepenBuurthuizen

moskeeën
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Fase 4:

Analyse en evaluatie: Effectmetingen  

§ 75% vrouwen
§ 41% niet of laag opgeleid
§ 12% hoog opgeleid
§ 27% Marokkaans, 24% Turks, 19% Surinaams

§ 70% is gelovig
§ 6% geregistreerd in het Donorregister

Analyse en evaluatie: Effectmetingen

Redenen van niet-registreren: 
§ 41% ‘nog niet over nagedacht’
§ 21% ‘weet niet of het mag van geloof’
§ 15% ‘vindt het eng’

§ 13% ‘wil geen donor zijn’
§ 4% ‘Partner of ouders willen het niet’

Fase 4:

Fase 4

Voor voorlichting: 
Ja                  62 
Nee              122

Weet niet     111

Onbekend     71

Na voorlichting: 

Ja                103 
Nee             106
Weet niet      86

Onbekend     71

Wilt u zich eventueel registreren? Wat hebben we geleerd? 
§ Er is grote interesse en belangstelling
§ Cijfers maken urgentie duidelijk
§ Het is niet weten (niet niet willen)

§ De persoonlijke aanpak werkt: 
Peer-to-peer door betrouwbare voorlichters/ persoonlijke 
verhalen

§ Steun van autoriteiten belangrijk

Fase 4

Wat levert de pilot op?

De toolbox
§ Do’s en don’ts: een strategie
§ Een kant-en-klare training
§ Voorlichtingspowerpoint in het Engels, Turks en Spaans

§ Registratiefilmpjes in diverse talen
§ Informatiebrochures in diverse talen
§ Filmpjes met ervaringsverhalen
§ Filmpjes over religie en donatie

Is de pilot geslaagd? 

§ Hebben we nieuwe wegen gevonden om mensen te 
bereiken? √ 

§ Hebben we mensen kunnen informeren? √ 
§ Hebben we mensen kunnen overtuigen van het belang van 

registratie? √ 
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En nu? Door met de DonorDialoog?

50 voorlichtingen

1000 Rotterdammers

Door in Rotterdam en 
verder…

Toolkit

Kennisdelen en verdiepen 

DonorDialoog

Meer informatie: 

info@transplantatiestichting.nl

www.transplantatiestichting.nl/
donordialoog

§ Vragen

§ Opmerkingen

§ Suggesties

§ Ervaringen

§ Casuïstiek
§ ….


