
Aanvraagformulier inzage 
status wachtlijst donororgaan

Gegevens aanvrager

Voor en achternaam:

Geslacht:  Man  Vrouw

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres**:

Welk orgaan:

Status wachtlijst kind

Wilt u de wachtlijststatus van uw kind opvragen? 
Vul dan hieronder zijn/haar gegevens in.

Gegevens kind 

Voor- en achternaam:

Geslacht  Man  Vrouw

Geboortedatum: 

Let op: is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan  moeten 
zowel u als uw kind het formulier ondertekenen. 
Ook ontvangen we graag van beiden een kopie 
van het legitimatie bewijs. Wij vergelijken uw naam, 
geboorte datum en Burger service nummer (BSN) met 
de gegevens die al bij ons bekend zijn. Maak de overige 
gegevens onzicht baar. U kunt hiervoor gebruik maken 
van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid.

Het streven is om de aanvraag binnen 14 werkdagen af te handelen en de  uitkomst 
te versturen naar het door u opgegeven adres. Stuur het ingevulde  formulier naar: 

Nederlandse Transplantatie Stichting
t.a.v. afdeling allocatie
Postbus 2304
2301 CH Leiden

Of scan het ondertekende formulier en mail het naar:  
statuswachtlijst@transplantatiestichting.nl

Ondertekening aanvrager: Ondertekening kind: 

Toelichting aanvraagformulier inzage status wachtlijst 
donororgaan
Door dit formulier in te vullen en op te sturen krijgt u 
inzage in uw status op de wachtlijst voor een orgaan 
van een overleden donor. Uw status bepaalt of u bij het 
 beschikbaar komen van een orgaan van een overleden 
donor in aanmerking komt om deze te ontvangen of niet.

De arts in het transplantatiecentrum heeft u, eventueel 
in overleg met u, op deze status gezet. Hebt u vragen 
over de (medische) reden van uw status? Uw behande-
lend arts is uw aanspreekpunt en kan u uitleggen waar-
om u deze status hebt.

Kosten
Aan het opvragen van uw wachtlijststatus zijn geen 
 kosten verbonden.

Informatie
Indien u nog vragen heeft over het aanvragen van uw 
status, kunt u op werkdagen contact opnemen met 
de afdeling allocatie, telefoonnummer: 071 579 57 30.

Om privacyredenen kunnen wij telefonisch geen 
 gegevens doorgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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