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Voordracht: Toestemming tot orgaanuitname bij mijn zoon Christian

Ik ben Renate Greinert en dit is mijn zoon Christian op de leeftijd van 15 jaar, kort voor zijn 
dood. Hij verongelukte onderweg naar school dermate ernstig, dat hij al op de plaats van 
het ongeval probeerde te sterven. Zijn hartslag stopte, de arts wekte de hartslag weer op 
met elektroschokken. Een reddingshelikopter vloog hem naar de medische hogeschool 
van Hannover.

De medici lieten er geen twijfel over bestaan, dat hij zwaar gewond was en er weinig hoop 
op redding zou bestaan. Ik heb desondanks op een wonder gehoopt. Christian had geen 
grote uiterlijke verwondingen, een snee in zijn lip, een schaafwond bij de botten van zijn 
wang, en verder schaafwonden aan de zijkant van zijn voorhoofd. De wonden waren open 
en sijpelde er nog wat wondvocht uit, ze begonnen al op te drogen.

Christian leek diep en vast  te slapen. Hij werd beademd. Rondom zijn bed stonden de 
meest uiteenlopende monitoren die curven optekenden. Aan zijn bed hing een urinezak, 
die steeds sneller volliep, tot hij door een emmer vervangen werd.

Een zuster verwisselde infusen, af en toe werd er bloed bij hem afgenomen. Zijn 
bovenlichaam was ontbloot.  Bij deze aanblik bevroor ik volkomen van ellende. Heel 
voorzichtig heb ik zijn arm aangeraakt. Christian was warm. Ik dacht dat alle medische 
inspanningen bedoeld waren voor mijn kind. Maar dat was een verkeerde conclusie. Men 
probeerde hem in leven te houden, om met zijn levende organen andere mensenlevens te 
redden. De onderzoeken en medicamenten waren niet voor hem bedoeld maar voor 
anderen. Men verhinderde hem te sterven, omdat alleen de overdracht van levende 
organen het  te hopen resultaat voor anderen kan geven.

De vele infusen die men hem van het begin af aan geven moest, waardoor hij niet tijdens 
het transport al zou overlijden, moesten weer uit het lichaam gespoeld worden, zodat deze 
de ontvangers niet zouden schaden. Al die tijd was de zorg van de medici, te voorkomen 
dat hij toch nog voor de orgaanuitname zou overlijden.

Op een goed moment werden we de kamer uit gestuurd, men wilde een EEG afnemen. 
Buiten dat, wachtte men op een team neurochirurgen. De 20 minuten durende 
hersenstroom-meting duurde 1,5 uur. Deze EEG bestaat niet meer, in de plaats daarvan 
bevind zich in Christian’s akte een snel opgeschreven EKG. De Neurochirurgen hebben 
we niet gezien, hoewel er zich protocollen van twee neurochirurgen in Christian’s akte 
bevinden, een tijdstip betreffende, dat wij voor Christian’s deur wachtten.

In plaats daarvan verscheen er een arts van de spoedeisende opname, om ons te 
vertellen dat Christian dood was en schoon, bedoeld werd dat hij vrij was van 
medicamenten. Er werd ons direct om orgaandonatie verzocht. Dit had hij ons eerder 
gevraagd, waardoor we reeds konden beginnen hierover na te denken. Dat was alles. 
Voor mij echter is de wereld stil blijven staan. Het verleden was voorbij, het nu, het 
ogenblik onverdraaglijk, een toekomst was er niet meer. Wij moesten terug in een klein, 
donker kamertje, slechts verlicht door het schijnsel van straatlantaarns en het licht uit de 
omgeving. Daar wachtten we, niet in staat te bewegen, als bevroren in onze ontsteltenis. 
Plotseling de geneesheer-directeur: “Christian was toch zeker een sociaal mens, die ook 
aan anderen dacht.” Deed hij dat? Ik wist het op dat moment niet meer. “Er zijn andere 
kinderen die moeten sterven wanneer ze niet op tijd een orgaan ontvangen!” Ik was als 



versteend, kon alleen maar denken: “Het is voorbij.”  De arts drong aan, er zaten elders 
moeders, net zo vertwijfeld als wij aan de bedden van hun kinderen, maar, wij kunnen 
helpen!  Ik wilde in ieder geval geen dood, niet van mijn kind, noch die van andere 
kinderen. Ik was niet in staat  te antwoorden. Mijn man gaf uiteindelijk de uitslag: Als we 
helpen kunnen….

“Wat gaat u nemen?” vroegen we. “Of het hart, of nieren, eventueel kraakbeenmassa.” Ik 
kon niet meer in samenhangen denken, heb me niet meer gerealiseerd, dat organen 
slechts in een operatie uitgenomen zouden kunnen worden. Al onze hoop was grof 
afgesneden. Wij waren gescheiden van ons kind, konden het niet meer tegenhouden en 
hebben het losgelaten.

We moesten afscheid nemen van Christian, De apparaten aan welke hij aangesloten was, 
liepen door, en was hij nog steeds warm, hij werd verder behandeld, infusen werden 
vernieuwd. Ik kon zijn dood in de juiste betekenis van het woord niet “begrijpen” maar ik 
heb de medici geloofd en vertrouwd.

Vijf dagen later werd Christian naar Wolfsburg overgebracht. Ik wilde hem nog één keer 
zien, nog eenmaal voelen, aanraken, om het onontkoombare een kort moment  op te 
schuiven. De begrafenis ondernemer raadde het af, hij was zo veranderd. Ik had er geen 
voorstelling van wat men mij mededelen wilde. Zag hij er zo lelijk uit? Dat stoorde me niet, 
als hij waterpokken had, was zijn gezicht zo opgezwollen, dat hij nauwelijks herkenbaar 
was. Ik liet me er niet van af houden. De volgende morgen om 10 uur zou Christian in de 
kleine kapel op onze begraafplaats zijn. Toen ik daar aankwam verdween op dat moment 
een begraafplaats medewerker met snelle passen achter een volgende bocht. Met 
tegenzin keerde hij met mij terug. Op mijn aandringen opende hij de kist.

Ja, daar lag Christiaan, lijkbleek, steenkoud, onbeweeglijk. Hoewel ik nooit van te voren 
een dode gezien had, leed het geen twijfel, nu was hij werkelijk dood.
Een snee trok van de punt van zijn kin tot diep in de uitsnede van zijn hemd, de ogen 
ontbraken. Mijn kind zag er uit, als een uitgezonderde gans.

Waarop hadden we ja gezegd?
Ik moest eerst de akten opeisen, om te ervaren, dat men hem Hart, lever, nieren en de 
ogen uitgenomen hadden, men had hem zelfs de bekkenkom botten uit zijn lichaam 
gezaagd en verkocht.
Onze instemming tot een orgaanuitname is ongevraagd tot een meervoudige 
orgaanuitname uitgebreid.

De laatste blik op mijn kind heeft zich diep in mijn ziel ingebrand.
Als ik aan hem denk, moet ik met kracht het ellendige gevoel wegdrukken, dat hij er zo 
waardeloos, zo afgeslacht uit zag.
Dit beeld vervolgt mij tot ‘s nachts in mijn dromen.
Maar er was ook nog iets anders, wat me achteraf niet met rust liet. Hoe kon mijn zoon in 
het ziekenhuis al dood zijn, waar hij er toch nog zo levendig uitzag, en als een levende 
behandeld werd. Er traden noch bij hem, noch in de behandeling  veranderingen op.

In zijn akten zijn drie verschillende tijden van overlijden. Om 17.00 uur als men, naar men 
zegt, hersendood diagnosticeerde, die men ons als zijn dood meedeelde. Het 2e 
overlijdenstijdstip werd na de beëindiging van de orgaanuitname gedocumenteerd, het 
derde overlijdenstijdstip dateert van een dag later.



Hoe vaak sterft een mens eigenlijk, hoeveel doden bestaan er? Ik dacht dat men maar 
één keer kan sterven.

Voor de eerste keer hoorde ik het begrip hersendood. Het was destijds voor een leek als 
ik, zwaar, de betekenis van hersendood te ervaren.

Men noemt het ook wel “dood van de persoon” of “dood van het individu”. Als u nu denkt, 
dat betekent dat er hier een persoon dood is, een individu gestorven, dan is dat fout, het 
betekent dat het persoonlijke, het individuele van een mens niet meer functioneert. De 
zelfstandige besturingsmogelijkheden laten het afweten. In de toestand van hersendood is 
het sterven van een mens noch niet volkomen. Er is echter geen weg meer terug in het 
leven. Sterven is een proces, geen puntvormige gebeurtenis. Het is slechts een definitie 
van medici, dit moment  alvast als „dood“ aan te tekenen. Slechts dan kunnen ze zonder 
strafvervolging bij volledige beademing levensfrisse organen uitnemen. Mogelijk begrijpt u 
me nu helemaal niet meer, misschien denkt u, hij was toch sowieso gestorven, waarom 
niet iets zinvols met hem doen. Daarom gaat het mij totaal niet. Waar het mij om gaat is 
duidelijk te maken, dat stervenden nog geen gestorvenen zijn. Ze hebben nog een stuk 
leven voor zich, dat ze ten einde moeten brengen. Ziele-, geestelijke-  en lichamelijke 
processen moeten zich voleindigen.

Een mens heeft zijn sterven nodig, zoals een schip een sluis, als het zonder gevaar in 
andere wateren overgaan wil.

Mijn kind kon niet in zekerheid overgaan in zijn dood, zijn levensschip is overgangsloos 
naar beneden gestort. Met welk trauma hebben we hem de dood in gestuurd, nadat de 
transplantatie-artsen hem afgetakeld hadden.
Mijn zoon was een mens, een individu, geen ding, en beslist geen recycling object.
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---------------------------------------------------------------------
© Renate Greinert, 2005
Alle rechten voorbehouden
Vermenigvuldiging alleen met toestemming van de auteur.


