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steeds meer personen die lijden aan orgaanfalen
è diabetes
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Liyanage, T. et al. Worldwide Access to Treatment for End-Stage Kidney 
Disease: A Systematic Review, The Lancet, 2015; 385(9981): 1975-82
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2018: DONOREN NA OVERLIJDEN PER MILJOEN/BEVOLKING

Na hersendood
Na cardiovasculaire dood

Spanje: 48,3
Kroatië: 40,2
Ijsland: 33,3
Portugal: 33,4
VS: 32,8
België: 29,9 27,2 (2019) 21,2 (2020)

335 donoren 312 donoren 245 donoren
+90 levend 72 levend 58 levend
425 totaal 384 totaal 303 totaal

1177 organen 1056 organen 852 organen

2016: 76 landen
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BELGIË Patiënten op wachtlijst 
eind 2019

Patiënten gestorven 
wachtend op orgaan 2019

Nieren 914 29

Lever 172 39

Hart 91 17

Long 163 5

Pancreas 30 0

Totaal    België 1370 90
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Oorzaken: LAAG AANBOD
1. Enorm aantal patiënten op wachtlijsten in landen met 

een programma voor orgaandonatie na overlijden
2. Enorm aantal patiënten dat niet op wachtlijst raakt.
2. Groot aantal landen waar er geen of nauwelijks een

programma voor orgaandonatie na overlijden bestaat
• te complex/duur ・ cultureel/religieus

India, Pakistan, Filippijnen, Afrika

Japan, Zuid-Korea, Midden-Oosten
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Oorzaken: LAAG AANBOD
1. Enorm aantal patiënten op wachtlijsten in landen met 

een programma voor orgaandonatie na overlijden
2. Enorm aantal patiënten dat niet op wachtlijst raakt.
2. Groot aantal landen waar er geen of nauwelijks eens

programma voor orgaandonatie na overlijden bestaat
• te complex/duur ・ cultureel/religieus
India, Pakistan, Filippijnen, Afrika
Japan, Zuid-Korea, Midden-Oosten

+/- 2 MILJOEN PATIËNTEN WACHTEN OP ORGAAN
SLECHTS 7% KRIJGT EEN ORGAAN
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Donoren/slachtoffers:

- heel arm; diep in schulden
- slecht betaalde fysieke arbeid
- ongeletterd
- man (66%)
- 20-40 jaar
- gerecruiteerd:

Ø koffiehuizen
Ø familieleden/vrienden
Ø lokale kranten/internet
Ø eigen initiatief
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Donoren/slachtoffers:

- orgaanverkoop
Ø nier: belofte $1000 - $15,000

- misleiding
- procedure “donatie”

Ø medische test
Ø screeningmechanismes

• toestemming
• familiale band
• altruïsme

Ø orgaanwegneming
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Ontvangers:

- nierfalen (dialyse)
- bemiddeld
- man
- 40-60 jaar
- gerecruiteerd:

Ø eigen initiatief
Ø lokale kranten/internet
Ø door trafiekanten

- prijs: $25,000 - $150,000
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Trafikanten/tussenpersonen:

- dynamisch netwerk
- recruiteerders
- brokers

Ø co-ordinatie & logistiek
Ø koppelen compatibele

“donor” aan ontvanger
Ø reis/accommodatie
Ø medische afspraken
Ø valse documenten
Ø omkopen medisch team
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Facilitatoren:

- chauffeurs
- controleurs (“minders”)
- vervalsers
- vertalers
- ambtenaren (lokaal bestuur)
- medisch personeel

Ø chirurg (soms zelf broker)
Ø anesthesist
Ø nefroloog
Ø laboranten

- directie ziekenhuizen
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Transplantatietoerisme
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Transplantatietoerisme

- minderheden met band met land van bestemming
- of via internationale netwerken

Ø “package deals”
Ø prijs: $150,000 - $250,000
Ø meer via omkoping:

• ambassade; douane; politie
• ziekenhuis/medisch personeel
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Gevolgen: Donoren/slachtoffers

- veel minder betaald
Ø $500 - $1,000; of niets

- heel snel uit ziekenhuis ontslagen
- geen nazorg
- ontstekingen (1/4 hepatitis C)
- verlies aan lichaamskracht/werk
- snel terug diep in schulden
- soms verlies resterende nier
- schaamte, stigma, isolatie
- studie: 94% veel spijt
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Gevolgen: Ontvangers

- infecties: hepatitis, TBC, malaria,
HIV, cytomegalovirus

- slechte nazorg
- significant lagere graft survival
- enorme financiële investering
- terugbetaling door verzekering?
- terugbetaling medicatie?
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Gevolgen: Trafikanten

- enorme winsten
Ø vb. trafieknetwerk Punjab: 

1997-2002: $31.4 miljoen
omzet

Ø transplantatiearts/broker:      
$20 miljoen winst/10 jaar
(Yusuf Ercin Sonmez)
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NIER/LEVER: LEVENDE DONOREN
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Nepal: December 2012
28-jarige man op zoek naar job in Kathmandu. Ongeletterd. In financiële nood.
Op 15 december 2012 benaderd in theehuis door twee recruiteerders die vriendschappelijke
betrekkingen aanknoopten. Vertellen dat ze betrokken zijn bij orgaanhandel en dat hij $2500 kan
krijgen voor een nier. Eén vertelt dat hij zelf ook een nier heeft verkocht en dat dit geen lichamelijke
problemen oplevert. Om te tonen dat hij hen kan vertrouwen geven ze hem $85 als voorschot. Hij
gaat akkoord.
Hij wordt naar lokale kliniek gebracht voor bloedtest en medisch onderzoek. Zijn foto wordt
genomen en documenten vervalst om uit te doen schijnen dat hij de broer is van de persoon die de
nier zal ontvangen.
Op 31 december wordt hij naar het vliegveld gebracht en overgedragen aan twee personen die hem
vergezellen naar Delhi, India. Daar verblijft hij in gehuurd appartement.
Op 20 februari 2013 wordt hij naar lokaal ziekenhuis gebracht. Hij krijgt instructies om niets te
zeggen tegen medisch personeel en zich voor te doen als broer van de ontvanger. Hij ondertekent
het toestemmingsformulier met een duimafdruk. Gesprek met transplantieteam is in Hindi, taal die
hij niet verstaat. Eén van personen die hem vergezellen treedt op als tussenpersoon en regelt alles.
Linkernier wordt verwijderd. Verblijft in ziekenhuis tot 10 maart. Keert alleen terug naar
Kathmandu. Ziet daar personen terug en krijgt $1400. Belofte voor rest van som nooit nagekomen.
Krijgt ernstige fysieke en mentale klachten.
Raakt in contact met NGO en dient klacht in tegen trafiekanten op 10 april 2013.
Op 22 juni 2014 veroordeelt rechtbank van district Kavre de twee recruiteerders tot 3 jaar
gevangenisstraf voor mensenhandel. De twee anderen worden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.
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KAVRE
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Um Omar
45 jaar, vrouw
moeder van 4
Ankara: $5,000
zoon naar Duitsland

X 
9 jaar oud, Gaziantep
Maram foundation
medische check
verkracht
nier verwijderd

Mohammed
45 jaar, 6 kinderen, kostwinner
benaderd om in Egypte te werken
Cairo: geen job; nier verkopen
$6,000
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MEDICUS



Dr. Lutfi Dervishi

Uroloog, eigenaar

Arban Dervishi

Leidinggevende

Sokol Hajdini: Anesthesist

Islam Bytyqi: Assistent anesthesist

Sylejman Dula: Assistent anesthesist

1

2

3
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6 Dr. Yusuf Sonmez

Transplantchirurg
Turk

Moshe Harel

Broker
Israeli

7

5



Dr. Lutfi Dervishi

Uroloog, eigenaar

8 JAAR

Arban Dervishi

Leidinggevende

7 JAAR

Sokol Hajdini: Anesthesist  3 JAAR

Islam Bytyqi: Assistent anesthesist  1 JAAR

Sylejman Dula: Assistent anesthesist  1 JAAR

1

2

3

4

6 Dr. Yusuf Sonmez

Transplantchirurg
Turk
Arrest: jan 2011; borg
Voortvluchtig

Moshe Harel

Broker
Israeli
Arrest: jan 2018
Uitlevering gevraagd

7

5



Voorbeelden

36

4
VITALE ORGANEN: EXECUTIE DONOREN
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Ø 1984: “Wet gebruik organen van geëxecuteerde gevangenen”
Ø 1999: Falun Gong verboden
Ø 2000: ↑ Transplantatie
Ø 2006: 20,000 transplants

8,000 executies

CHINA?



• Stoppen met gebruik van organen van geëxecuteerde gevangenen

• Verbieden van orgaantransplantatie van buitenlanders in China

• Altruïstisch systeem van orgaandonatie met transparante

wachtlijsten



1. Expresses its deep concern over the persistent and credible reports of systematic,
state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience
in the People’s Republic of China, including from large numbers of Falun Gong
practitioners imprisoned for their religious beliefs, as well as from members of other
religious and ethnic minority groups;

2. Stresses that phasing out the harvesting of organs from executed prisoners only by
2015 is not acceptable; calls on the Government of the People’s Republic of China to
end immediately the practice of harvesting organs from prisoners of conscience and
members of religious and ethnic minority groups;







COVID?
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Juridisch

Orgaanhandel:
- “Verkoop orgaan”
- Exploitatie: misbruik van positie van kwetsbaarheid, dwang, 

ontvoering, fraude, bedrog à winst trafikant
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Juridisch

Orgaanhandel:
- “Verkoop orgaan”
- Exploitatie: misbruik van positie van kwetsbaarheid, dwang, 

ontvoering, fraude, bedrog à winst trafikant
- Soms moeilijk te bewijzen + handelingen met organen?

Strafwetboek:
HOOFDSTUK IIIter. Mensenhandel

Art. 433quinquies: één jaar tot vijf jaar en geldboete van €500 
tot €50,000 / vijf jaar tot tien jaar / tien jaar tot vijftien jaar

HOOFDSTUK IIIter/1. Handel in menselijke organen
Art. 433novies/2: vijf jaar tot tien jaar en geldboete van €700 
€75,000 / tien jaar tot vijftien jaar
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1867060850&la=N&dd=1867-06-08&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))


Bedankt voor uw aandacht

Kristof Van Assche
Kristof.VanAssche@UAntwerpen.be
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