Balancing supply and demand in organ
transplantation
Citation for published version (APA):
Cohen, B. (2001). Balancing supply and demand in organ transplantation. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Universiteit Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20010420bc

Document status and date:
Published: 01/01/2001
DOI:
10.26481/dis.20010420bc
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09 Jan. 2023

Summary

122

Chapter 11

Some contemporary ethical considerations related to organ transplantation
With the increasing number of transplantable organs, as well as improvements
in transplantation results, has come a severe shortage of organ donors.
Consequently, new ethical dilemmas, related to the fair allocation of available
organs and the use of alternative sources of donor organs, are of growing
concern and are outlined in chapter 2. Establishing fair allocation priorities is
a serious problem in organ transplantation. Ethically, they should be defined
by society as a whole rather than exclusively by the medical profession.
Proposed solutions for the organ donor shortage, each with their unique
ethical constraints, include the use of related donors, partial organ transplantation, cell transplantation using fetal tissue, and the use of animal organs
("xenotransplantation"). Commercial trading in donor organs must be regarded as an unethical activity rather than an ethical dilemma since the donors are
motivated by monetary rather than by humanitarian reasons. These ethical
dilemmas could be largely avoided by an effective reduction in the severe
shortage of postmortal organ donations.
Commerce in transplantation
Commerce in transplantation is well known, if not well defined. Although, the
word commerce suggests an exchange of money, in reality it often simply
signifies a non-profit-making transaction. Nevertheless, money, and therefore
profit, may be involved in some human organ transactions, and the buying and
selling of organs for transplantation remains common in too many countries.
Clearly, if such transactions were allowed to continue only those who could
afford to pay would benefit. They would probably also lead to an increase in
the number of media horror stories. A number of such stories have appeared
in the past and are illustrated in chapter 3. Although they are rarely based on
hard evidence, they do influence politicians and, as a consequence, affect
legislation and the availability of organs for transplantation. They may also
diminish the willingness of the general public to become organ donors and
contribute to the persistent poor supply of organ donors. Organ exchange
organizations, such as Eurotransplant, have made many efforts to prevent
unethical transactions. Nevertheless, stories of such transactions continue to
appear and are unlikely to abate while there is a high demand and poor supply
of organs for transplantation. An international donor surveillance committee a clearing house for information on malpractice - could be one solution to the
problem as it would prevent doctors from taking part in unethical transplant
procedures.
Changing patterns in organ donation
Organ transplantation has become the treatment of choice for patients with
end-stage organ failure and its success has led to progressive increases in the
size of waiting lists over the past decade. Unfortunately, from 1990 to 1994, the
number of organ donors remained stable while the number of organs transplanted from these donors increased by only 10% as is described in chapter
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4. In view of the severity of the current organ shortage, elderly individuals are
increasingly being accepted as organ donors. The graft survival rate with
kidneys from donors older than 55 years is 5% lower than that with kidneys
from younger donors at one year and 9% lower at three years post-transplantation. Graft survival is also significantly lower with organs from donors who die
from cerebrovascular accidents than it is with organs from donors whose
cause of death is cerebral trauma. The number of patients waiting for a nonrenal donor organ has increased rapidly in the past 5 years, and an increasing
number of donor kidneys are now being provided by multi-organ donors. The
favorable graft survival rate with multi-organ donor kidneys, which is significantly better than that obtained with single organ donor kidneys, confirms their
suitability for renal transplantation.
Trends in organ donation
Renal and extrarenal transplant data were collected for seven geographical
regions for the period 1989-1996 and are given in chapter 5. In Western
Europe and North America the number of kidney donors increased by 926 and
2743, respectively. The total number of transplants also increased in both
regions by 3756 and 6936, respectively. Renal transplants accounted for
approximately 60% of the total number of transplants and, although the
number of renal transplants did not alter in Western Europe, the number rose
by 3055 in North America. Outside these regions the number of extrarenal
transplants was 3-18% of the total. The number of living kidney donors in North
America increased each year and was higher than the number recruited in
Western Europe (3389 versus 943 in 1996). With the exception of Eastern
Europe, where virtually no renal transplants were carried out using organs
from living donors, the number of living kidney donors rose in other regions:
for example, in Latin America, the proportion of living kidney donors rose from
29% in 1970-88 to 51% in 1995, and, in Asia, 90% of kidneys were donated
by living donors.
As the quality of cadaveric donor organs is often sub-optimal, the use of living
donors is likely to increase in both Western Europe and North America, but is
unlikely to become the most important source of organs in these regions.
A European perspective on organ procurement
A worldwide shortage of donor organs has led to the development of national
and international systems for organ procurement and allocation and are
described in chapter 6. These systems promote organ donation and ensure
fair distribution of available donor organs through a combination of legislation,
organ exchange organizations (OEOs), transplant coordinators, publicity
campaigns, donor cards, and professional training programs. The development of national and international OEOs is central to this process because
they maintain waiting lists and allocate organs in the most appropriate way.
Most countries also employ transplant co-ordinators whose role involves
promoting links between transplant centers and intensive care units, establishing protocols for organ donation, and helping hospital staff deal with the

124

Chapter 11

sensitive issues involved in organ donation. An educational initiative, such as
the European Donor Hospital Education Programme developed by Eurotransplant is now used in over 30 countries worldwide. The program aims to improve
professionals' understanding of the legal and ethical issues involved in
transplantation, to help them communicate effectively and sympathetically
with bereaved families, and to increase organ donation rates. Other initiatives
include programs such as the Donor Action Programme, which was set up by
professional organizations in the US and Europe aiming to help hospitals
establish tailor-made organ procurement policies to ensure that all potential
donors can be identified and reported and the needs of unfortunate families
can be met in a caring and sensitive manner.
EDHEP
EDHEP is a bold initiative designed to tackle the lack of training or experience
that exists within the medical profession in dealing with the bereaved and
requesting organ donation. Its primary function is to establish and monitor a
nationally appropriate education program throughout Europe that will teach
relevant medical staff to become confident, if not comfortable, in requesting
organ donation from distressed relatives. The outstanding international interest in EDHEP displays almost universal concerns over the shortfall in donor
organs and the lack of communication skills training in medical and nursing
schools. There can be no doubt that the skills awareness workshop goes some
way towards meeting the current needs of professionals working in critical
care areas of hospitals. The long term goal of EDHEP is that these staff should
acquire a positive attitude towards the benefits of transplantation that will,
perhaps, help mitigate the distress of the relatives and increase the rate of
organ donation.
Donor Action
Donor Action (DA) is an international initiative that helps Intensive Care Units
(ICUs) improve donation and is further described in chapter 8. Existing best
practices from around the world have been incorporated into this quality
assurance program. Following a validated Diagnostic Review, areas of weakness in donation practices are identified and the appropriate changes introduced. Corrective measures have been developed in the form of five "Core"
Program Modules which correspond to critical steps in the donation process
and can be used together or alone according to specific identified needs.
Medical records review (MRR) and hospital attitude surveys (HAS) were
performed in 11 ICUs in Spain [2], the Netherlands [2], the United Kingdom [1]
and Canada [6]. Baseline data were gathered on the units potential for
donation, staff attitudes towards donation and, self-reported, skills/confidence
in performing a range of donation roles. Analysis of these data was used to
customize the program to individual ICU requirements. MRR data from 579
cases showed a 69% (398) potential for donation from which only 31% (124)
were realized. Detection and management failures (166;42%) and refusal to
donate (104; 26% ) were the major reasons for loss of potential donors. The
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HAS returns from staff (2129) showed consistently strong perceptions that
organ donation saves lives (97%). Support for donation (94%) and willingness
to donate their own organs (79%) were high in all country samples. Ratings of
skills/confidence were highest for comforting the family (70%), with much
lower comfort levels reported on explaining brain death (44%), introducing
organ donation (38%), and presenting a family with the option for donation
(31 %). Following introduction of the appropriate program modules a sustained
(two-year) effect of a 33% increase in donation rates is demonstrated. The
Donor Action HAS and MRR are useful tools in identifying problems within the
donation process and lead to the introduction of improvement strategies
integral to the Donor Action program that result in an increase in organ
donation.
Future trends in organ allocation
The continuing shortage of donor organs has forced the transplant community
to look carefully at the restrictions previously placed on potential donors. In
addition, they have also been forced to check the validity of these restrictions.
Alternative strategies are now being explored such as the usage of non-heart
beating donors, compromised donors, elderly donors, etc. In addition, new
surgical approaches such as the split-liver technique and en-bloc transplants
are being introduced. The use of kidneys from elderly donors was thought to
be an option with a sub-optimal outcome. Yet, the evidence suggests that
kidneys from older donors, even those with a slightly reduced functional
capacity, appear to do well in both older and younger patients.
Eurotransplant has responded to the continuing shortage of organ donors and
the changing characteristics of donors, by adapting its kidney allocation
algorithm to include donors aged 65 years or older in Eurotransplant Senior
Program (ESP). Preliminary data from ESP in conjunction with data from other
studies suggest that, provided transplant conditions are optimized and donor
and recipient are carefully selected, there is a good chance of maximizing
outcome as is illustrated in chapter 9.
However, as the clinical needs of patients must be constantly weighed against
the need to allocate organs in a just way, restrictions must be lifted with caution
and only on the basis of sound scientific research. For example, the decision
to use kidneys from donors aged 65 years or older may increase the pool of
donors, but it may also increase risk for individual patients. Therefore, the
allocation algorithms employed by organ exchange organizations must be
updated regularly to take into account developments such as the use of suboptimal donor organs. If they are not adapted, organs will not be allocated in
the fairest possible way.
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Enkele ethische overwegingen betreffende orgaantransplantatie
Doordat steeds meer Organen getransplanteerd kunnen worden alsmede door
de verbeterde transplantatieresultaten is er een groot tekort aan orgaandonoren ontstaan. Nieuwe ethische dilemma's die daar het gevolg van zijn, zoals
de rechtvaardige toewijzing van organen en het aanwenden van alternatieve
bronnen voor donororganen, zijn redenen voor zorg. Deze worden besproken
in hoofdstuk 2. Het vaststellen van rechtvaardige prioriteiten bij de toewijzing
van organen is een groot probleem in de orgaantransplantatie. Vanuit ethisch
standpuntzoudit door de gehelesamenlevingbepaaldmoeten worden in plaats
van alleen door de medische beroepsgroep. leder voorstel om het tekort aan
orgaandonoren op te lossen, waaronder het gebruik van verwanten als donor,
gedeeltelijke orgaantransplantatie, celtransplantatie waarbij gebruik wordt
gemaakt van foetaal weefsel en het gebruik van dierlijke organen ("xenotransplantatie"), heeft zijn specifieke ethische beperkingen. Handel in organen moet
gezien worden als een onethische activiteit in plaats van een ethisch dilemma,
omdat donoren dan handelen uit geldmotieven en niet uit humane overwegingen. Deze dilemma's kunnen grotendeels vermeden worden door het grote
tekort aan postmortale orgaandonaties effectief terug te dringen.
Handel in organen
De handel in organen voor transplantatie is bekend, maar niet duidelijk
omschreven. Alhoewel het woord handel een overdracht van geld suggereert,
gaat het in werkelijkheid vaak om transacties waarbij geen winst gemaakt
wordt. Niettemin is er bij sommige transacties van menselijke organen sprake
van geld en dus van winst. Het kopen en verkopen van organen voor
transplantatiedoeleinden is nog steeds niet ongewoon in te veel landen.
Wanneer men dit soort praktijken toestaat, zal het duidelijk zijn dat deze alleen
ten goede komen aan diegenen die het zieh kunnen veroorloven. Het leidt
ongetwijfeld ook tot nog meer horrorverhalen in de media. Een aantal van die
verhalen uit het verleden wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Hoewel ze zelden
gebaseerd zijn op harde bewijzen worden politici erdoor bei'nvloed, hetgeen
repercussies heeft op wetgeving en beschikbaarheid van transplantatieorganen. Hierdoor kan ook de bereidheid van het publiek verminderen om
orgaandonor te worden, hetgeen bijdraagt tot een aanhoudend tekort aan
orgaandonoren. Orgaanuitwisselingsorganisaties, zoals Eurotransplant, hebben veel moeite gedaan om onethische praktijken te voorkomen. Niettemin
blijven er verhalen over zulke transacties circuleren en het is onwaarschijnlijk
dat ze zullen verdwijnen zolang de vraag naar transplantatieorganen groot en
het aanbod klein is. Een internationale commissie van toezicht -een uitwisselingscentrum voor informatie over kwade praktijken- zou een oplossing voor
dit probleem kunnen zijn, omdat voorkomen wordt dat artsen meewerken aan
onethische transplantatieprocedures.
Veranderingen op het gebied van orgaandonaties
Orgaantransplantatie is de beste behandelingsoptie voor patienten die zieh in
het eindstadium van orgaanfunctiestoornissen bevinden. Het succes van
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transplantatie heeft in de afgelopen tien jaar geleid tot een progressieve
toename van de wachtlijsten. Helaas is tussen 1990 en 1994 het aantal
orgaandonoren constant gebleven terwijl het aantal getransplanteerde organen van die donoren slechts met 10% gestegen is. Deze ontwikkeling wordt
beschreven in hoofdstuk 4. Als gevolg van de omvang van het huidige
orgaantekort worden oudere mensen steeds vaker geaccepteerd als orgaandonor. Het overlevingspercentage van getransplanteerden met nieren van
donoren ouder dan 55 jaar is echter na een jaar 5% lager dan bij nieren van
jongere donoren en is drie jaar na de transplantatie zelfs 9% lager. Het
overlevingspercentage van getransplanteerden is ook duidelijk lager bij organen van donoren die aan een beroerte (CVA) zijn overleden dan bij organen
van donoren die zijn overleden aan een hersentrauma. Het aantal patienten
dat wacht op een donororgaan anders dan een nier is de afgelopen jaar
eveneens snel toegenomen. Als gevolg hiervan wordt een steeds groter aantal
donornieren nu verkregen door zogenaamde multi-orgaandonoren, d.w.z.
donoren die behalve nieren ook andere organen afstaan. Het gunstige overlevingspercentage van getransplanteerden met nieren van een multi-orgaandonor, in vergelijking met patienten die nieren kregen van een donor die
slechts nieren doneert, bewijst dat die groep donoren zeer geschikt is voor
niertransplantaties.
Ontwikkelingen in orgaandonatie
Transplantatiegegevens over de periode 1989-1996 in zeven geografische
regio's in de wereld werden verzameld en worden in hoofdstuk 5 besproken. In
West-Europa en Noord-Amerika is het aantal nierdonoren in deze periode
gestegen met respectievelijk 926 en 2743. Het totale aantal transplantaties is
in beide gebieden gestegen met respectievelijk 3756 en 6936. Ongeveer 60%
van het totale aantal transplantaties betrof niertransplantaties. Terwijl het
aantal niertransplantaties in West-Europa vrijwel onveranderd bleef, is het
aantal in Noord-Amerika toegenomen met 3055. Buiten West-Europa en
Noord-Amerika omvatte het aantal "niet-nier" transplantaties slechts 3-18%
van het totale aantal. Het aantal levende nierdonoren in Noord-Amerika is ieder
jaar toegenomen en was aanzienlijk groter dan het aantal nieuw geworven
donoren in West-Europa (3389 tegen 943 in 1996). Behalve in Oost-Europa,
waar bijna geen niertransplantaties werden uitgevoerd met organen van levende donoren, is het aantal levende nierdonoren in de andere geografische
regio's sterk gestegen. In Latijns-Amerika van 29% in de jaren 1970-1988 tot
51% in 1995. In Azie werd zelfs 90% van de nieren van levende donoren
verkregen. Omdat de kwaliteit van donororganen uit overledenen vaak niet
optimaal is, zal het gebruik van levende donoren in zowel West-Europa als
Noord-Amerika waarschijnlijkverdertoenemen, maarhetisniette verwachten
dat dit de belangrijkste bron van organen in deze gebieden zal worden.
Een Europese visie op donorwerving
Het wereldwijde tekort aan donororganen heeft geleid tot nationale en internationale maatregelen om donoren te werven. Deze ontwikkeling wordt
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beschreven in hoofdstuk 6. Genoemde maatregelen bevorderen niet alleen de
donatie van organen, maar waarborgen eveneens een rechtvaardige toewijzing van beschikbare donororganen door een combinatie van wetgeving,
orgaanuitwisselingsorganisaties (OEO's), transplantatie-coördinatoren, publiciteitscampagnes, donorprogramma's en opleidingen voor professionals. De
ontwikkeling van nationale en internationale orgaan-uitwisselingsorganisaties is belangrijk in dit proces, omdat zij wachtlijsten bijhouden en net meest
geschikt zijn om organen toe te wijzen. In de meeste landen zijn ook transplantatiecoördinatoren werkzaam wier taak het is een schakel te vormen tussen
transplantatiecentra en intensive care-afdelingen, protocollen op te stellen
voor orgaandonatie en het ziekenhuispersoneel te helpen omgaan met alle
vertrouwelijke zaken rondom orgaandonatie. Een initiatief op het gebied van
de professionele voorlichting, zoals het door Eurotransplant ontwikkelde
European Donor Hospital Education Programme, wordt nu in 30 landen
wereldwijd gebruikt. Het doel van het programma is om het begrip voor
wettelijke en ethische zaken rondom donatie en transplantatie bij professionals te vergroten en om hen te helpen doeltreffender en op een empatische
wijze te communiceren met de nabestaanden van potentiele donoren. Andere
initiatieven omvatten programma's zoals het Donor Action Programme dat
opgezet is door professionele organisaties in de VS en Europa. Dit programma
wil ziekenhuizen helpen een donorwervingsprogramma op maat te maken,
zodat alle potentiele donoren worden herkend en gemeld en de getroffen
familie op een zorgzame en meelevende manier wordt opgevangen.
EDHEP
Bij de medische beroepsgroep bestaat een gebrek aan training en/of ervaring
in de omgang met nabestaanden en het directe verzoek om orgaandonatie.
EDHEP is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Het programma is vooral
bedoeld om een voor heel Europa geschikt educatief programma op te zetten,
dat het medische personeel bijbrengt hoe zij op een verantwoorde wijze een
diepbedroefd familielid om orgaandonatie kunnen vragen.
De opvallende internationale belangstelling voor EDHEP toont aan, dat er een
grote bezorgdheid bestaat over het tekort aan donororganen en het gebrek
aan communicatie-vaardigheidstrainingen binnen de medische en verpleegkundige opleidingen.
De workshop "vaardigheidsbewustwording" komt tegemoet aan de huidige
behoefte van medewerkers op de kritieke zorgafdeling van ziekenhuizen.
Op de lange termijn beoogt EDHEP dat zij zieh positief opstellen tegenover
orgaantransplantatie. Hierdoor kan het verdriet van de nabestaanden mogelijk verlicht worden, waardoor het aantal orgaandonaties zal kunnen toenemen.
Donor Action
Donor Action (DA) is een intemationaal initiatief dat intensive care-afdelingen
(IC's) in Staat stelt donatie te bevorderen en wordt verder beschreven in
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hoofdstuk 8. De beste procedures uit de hele wereld zijn samengevoegd in dit
kwaliteitsplan. Na een zogenaamde Diagnostic Review van de ziekenhuisafdeling worden de zwakke plekken in de donatieprocedure opgespoord en
passende veranderingen voorgesteld. Corrigerende maatregelen zijn ontwikkeld in de vorm van een programma dat bestaat uit vijf kemmodules, die
corresponderen met de belangrijkste stappen in het donatieproces en die
integraal- afhankelijk van de specifieke situatie- afzonderlijk toegepast kunnen worden. Medical Records Review (MRR) en Hospital Attitude Surveys
(HAS) werden uitgevoerd in 11 IC-afdelingen in Spanje (2), Nederland (2),
Groot-Brittannie (1) en Canada (6). Op afdelingen waar potentieel donaties
kunnen voorkomen, werd een aantal basisgegevens verzameld over de
houding van het personeel ten opzichte van donatie en een zelfrapportage
over vaardig-heden/zelfvertrouwen bij het uitvoeren van een aantal taken in
het donatieproces. De analyse van de gegevens werd gebruikt om het
programma aan te passen aan de eisen van afzonderlijke IC-afdelingen.
MRR-gegevens van 579 gevallen toonden aan dat 69% (398) van de overledenen potentieel geschikt was voor donatie; daarvan werd maar 31% (124)
uitgevoerd. Het niet herkennen en uitvoeren (166; 42%) alsmede weigering
van donatie (104; 26%) waren de belangrijkste redenen voor het verloren gaan
van potentiele donoren. Uit de HAS die door het ziekenhuispersoneel werden
teruggestuurd (2129), bleek steeds weer dat men van mening is dat orgaandonatie levens redt (97%). Steun aan donatie (94%) en de bereidheid om
eigen organen te doneren (79%) scoorden hoog in alle onderzochte landen.
Percentages voor vaardigheden/zelfvertrouwen waren het hoogst waar het
het opvangen van de familie betrof (70%). Men voelde zieh minder gemakkelijk als het erom ging de hersendood uit te leggen (44%) of te beginnen over
orgaandonatie (38%) resp. de familie te vragen om voor donatie te kiezen
(31%). Na de introduetie van de geschikte programmamodules werd een
verhoogd donatiepercentage van 33% geconstateerd. De Donor Action HAS
en MRR blijken geschikte methoden om problemen in het donatieproces te
achterhalen en resulteren in het doorvoeren van maatregelen en verbeteringen, waardoor het aantal orgaandonaties stijgt.
Toekomstige ontwikkelingen bij de toewijzing van organen
Het voortdurende tekort aan donororganen heeft ertoe geleid dat de beperkingen, die eerder golden voor potentiele donoren moeten worden herzien. Het
is dan ook nodig om voortdurend na te gaan of deze beperkingen nog wel
gegrond zijn. De mogelijkheid van alternatieve strategieen wordt nu onderzocht, zoals het gebruik van "non-heart beating" donoren, minder "goede"
donoren, oudere donoren, enz. Daarnaast worden nieuwe chirurgische technieken zoals de split-liver techniek en en-bloc transplantaties gei'ntroduceerd.
Het gebruik van nieren van oudere donoren werd altijd gezien als een optie die
minder goede resultaten gaf. Er is echter bewezen dat nieren van oudere
donoren, zelfs bij een wat verminderde nierfunctie, goed blijken te functioneren bij zowel oudere als jonge patienten. Eurotransplant heeft in reaktie op het
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voortdurende tekort aan orgaandonoren en de veranderde donorkenmerken
besloten om zijn algoritme voor nierallocatie uit te breiden en donoren van 65
jaar of ouder op te nemen in net speciale Eurotransplant Senior Program
(ESP). Voorlopige gegevens van het ESP en gegevens van andere studies
wijzen er op dat de kans groot is dat de resultaten bijzonder goed zullen
uitvallen, vooropgesteld dat de voorwaarden voor transplantatie geoptimaliseerd worden en de donor en de ontvanger zorgvuldig geselecteerd worden
(zie hoofdstuk 9).
Het opheffen van beperkingen moet echter voorzichtig gebeuren en alleen op
basis van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld, het besluit
om nieren te gebruiken van donoren van 65 jaar en ouder zal het aanbod van
donoren weliswaar vergroten, maar kan ook een groter risico betekenen voor
de individuele patienten. De allocatie algoritmen die door de orgaanuitwisselingsorganisaties worden gebruikt, moeten daarom regelmatig bijgesteld
worden om met nieuwe ontwikkelingen -zoals het gebruik van minder goede
donororganen- rekening te houden. Als deze algoritmen niet aangepast
worden, zullen organen niet op de meest rechtvaardige manier worden
toegewezen.

