Ponsplaatje patiënt / identificatie-etiket
Donatieformulier (bij iedere overledene in te vullen)
Datum en tijdstip overlijden:
____________ om _________ uur
Oorzaak overlijden __________________________________________
___________________________________________________________
Onderliggende ziekten/aandoeningen: ___________________________
___________________________________________________________
Bestaat er kans op besmettingsgevaar?  Ja
 Nee
Zo ja welk? _________________________________________________
Is oorzaak overlijden natuurlijk?
 Ja
 Nee
Zo niet: schouwarts gewaarschuwd? Let op: dit moet standaard bij
overledenen jonger dan 18 jaar.
 Ja
 Nee

A.

 Ja: vul altijd obductieformulier in

OBDUCTIE?

 Nee

DONATIE

B.

Is de overledene medisch geschikt als weefseldonor?

 Ja
 Nee, omdat: ____________________________________

Is de overledene medisch geschikt als orgaandonor?

 Ja → geschikt voor:  DBD-orgaandonatie
 DCD-orgaandonatie
 Nee, omdat: _____________________________________________
Indien niet geschikt als donor: ga verder bij H

C.

DONORREGISTRATIE / WILSBESCHIKKING
 Ja, uitkomst:
 bezwaar (ga verder bij H)
 toestemming
 geen bezwaar tegen donatie
 beslissing aan nabestaande(n) overgelaten
 beslissing aan bepaalde persoon overgelaten
 niet aangetroffen
 wilsbeschikking geblokkeerd
 Nee, omdat: _________________________________________________

Is het Donorregister geraadpleegd?
NTS: 071 – 5795 795, 24 uur per dag

D.

Is er een andere wilsverklaring aanwezig
(eigen verklaring of donorcodicil)?
Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?

 Ja, datum andere wilsverklaring __________
 Nee
 bezwaar
 toestemming
 beslissing overgelaten aan naasten

Zijn de nabestaanden en/of naasten benaderd?

 Ja,
 Nee,

E.

F.

naam:____________________________________________
relatie tot overledene: _______________________________
omdat ____________________________________________

 Donatie akkoord (kruis aan wat van toepassing is);
 weefseldonatie akkoord
 DBD-orgaandonatie akkoord
 DCD-orgaandonatie akkoord

 Donatie niet akkoord, omdat: _________________________________
(ga verder bij H)

Is er bezwaar tegen transplantatiegericht onderzoek?

 Ja

 Nee

CONCLUSIE
Toestemming voor weefsels:  geen weefsels

 alle weefsels

 hoornvliezen
 oogweefsel

 huid
 hartkleppen

 bot- en peesweefsel
 bloedvaten

Toestemming voor organen:  geen organen

 alle organen

 nieren
 hart

 dunne darm
 longen

 alvleesklier
 lever

TOESTEMMING OFFICIER VAN JUSTITIE (invullen bij niet-natuurlijk overlijden en overledenen jonger dan 18 jaar)
Toestemming verkregen van officier van justitie:

 Ja

 Nee (ga verder bij H)

DONORMELDING

G.
H.

Is de donor aangemeld bij het orgaancentrum?
NTS: 071 - 57 95 795 24 uur per dag

 Ja

GEGEVENS ARTS

 Nee, omdat: ________________________

Handtekening:

Naam: __________________________
Seinnummer: _____________________ Afdeling: ________________________

Datum: _________________

Origineel (wit): naar mortuarium, bestemd voor het ziekenhuis
Doorslag (roze): naar mortuarium, bestemd voor NTS in geval van weefseldonatie
Doorslag (geel): in medisch dossier
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