In deze folder leest u er alles over.

HET NIEUWE
DONORREGISTER
WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?
Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Door de wet
wordt het duidelijk of u na uw overlijden wel of geen
organen en weefsels aan een patiënt wilt geven.
Bijvoorbeeld een nier, longen of huid. Als u niets invult
staat er in het Donorregister bij uw naam ‘Geen bezwaar
tegen orgaandonatie’. Dit betekent dat uw organen en
weefsels na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan.
U kunt dit altijd veranderen.
Het is belangrijk om zelf een keuze te maken en deze
te bespreken met uw partner, familie of vriend(in).
Dan weten zij als u overlijdt welke keuze van u in
het Donorregister staat. Dat maakt het gesprek in
het ziekenhuis makkelijker voor uw partner, familie
of vriend(in).

Kan iedereen organen en weefsels doneren?
Niet iedereen kan na overlijden organen of weefsels doneren.
Bij uw overlijden kijkt de arts welke organen en weefsels gebruikt kunnen
worden voor een patiënt. Toch wordt iedereen gevraagd een keuze in te
vullen in het Donorregister. Ook als u ouder bent, ziek bent (geweest) of
medicijnen slikt. Het is altijd goed om uw keuze in te vullen. Dan weten de
arts en uw partner of familie of u donor wilt worden of niet.

Heeft u al een keuze ingevuld?
Dan staat uw keuze in het Donorregister. U kunt elk moment zelf in het
Donorregister uw keuze bekijken. Wilt u uw keuze veranderen? Dat kan
altijd door opnieuw een keuze in te vullen.

Vier keuzes in het Donorregister
U kunt er één kiezen en invullen.
Welke keuze u ook invult, u kunt deze altijd veranderen.

Ja, ik wil donor worden
U wilt donor worden. U kiest zelf welke organen en weefsels u wilt doneren.

Nee, ik wil geen donor worden
U wilt geen donor worden.

Mijn partner of familie beslist
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest, na uw overlijden.

Ik wijs één persoon aan die beslist
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.
Laat het deze persoon wel weten.

Hoe vult u een keuze in?
U kunt uw keuze op twee manieren invullen of veranderen.

1. Digitaal, via donorregister.nl
Stap 1 Ga naar www.donorregister.nl en klik op ‘Vul uw keuze in’.
Stap 2 Log in met uw DigiD.
Stap 3 Vul het formulier in.
Stap 4 Uw keuze is direct geldig.

2. Met het papieren formulier
Stap 1	Haal het formulier op bij uw gemeente.
Of vraag het aan bij het Donorregister.
Stap 2 Vul het formulier in.
Stap 3 Zet uw handtekening.
Stap 4	Stuur het formulier gratis op. Het adres staat op het formulier.
Stap 5	U ontvangt een paar weken later een brief met uw keuze.
Vier weken na deze brief wordt uw keuze geldig.

Wat gebeurt er als iemand donor wordt?
Orgaandonatie is alleen mogelijk als iemand in het ziekenhuis overlijdt.
Mensen die thuis overlijden kunnen alleen weefsels doneren. Als de
patiënt niet meer beter kan worden, bespreken artsen dit met de familie.
Organen en weefsels worden pas uitgenomen als artsen zeker weten dat
iemand is overleden. Het vaststellen van de dood gebeurt volgens
strenge regels. En het gebeurt door meerdere artsen.
Kijk voor informatie over dit proces op donorregister.nl/donor-worden.

Wat gebeurt er als u geen keuze invult?
Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Hierdoor komt iedereen vanaf
18 jaar in het Donorregister te staan. Als u nog geen keuze heeft
gemaakt, ontvangt u een brief waarin u wordt gevraagd een keuze in te
vullen. Bij de brief zit een formulier, waarop u uw keuze kunt invullen.
Vult u na het ontvangen van deze brief geen keuze in? Dan ontvang u
zes weken later weer een brief. Hierin wordt u nog een keer gevraagd
een keuze in te vullen.
Vult u na het ontvangen van deze brief opnieuw geen keuze in?
Dan komt in het Donorregister te staan dat u geen bezwaar heeft tegen
donatie. Dit betekent dat uw organen en weefsels na uw overlijden naar
een patiënt kunnen gaan. Een arts bespreekt dit bij uw overlijden met
uw partner of familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen
aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, dan gebeurt dat niet.

Heeft u nog vragen?
We begrijpen dat u er goed over wilt nadenken.
Daarom helpen we u graag.
Wilt u iemand spreken?
› Bel 0900 821 21 66 (zonder extra belkosten)
Wilt u meer informatie over het invullen van uw keuze?
› Ga naar de website: www.donorregister.nl
Wilt u meer informatie over het doneren van organen en weefsels?
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› Ga naar de website: www.transplantatiestichting.nl

