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Dit boekje is gemaakt in Taal voor allemaal. 

Het is een uitleg van de donorwet. 
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Je bent 18 jaar of ouder. 

Of je bent bijna 18 jaar. 

Dan kies je zelf of je organen doneert. 

 

Organen zijn belangrijke delen van het lichaam. 

Ze zorgen dat het lichaam gezond is. 

Doneren is het geven van organen na de dood aan zieke mensen. 

 

Je maakt zelf een keuze 

Er zijn 3 keuzes: 

1. Je kiest zelf dat je organen doneert.  

2. Je kiest zelf dat je geen organen doneert. 

3. Je kiest dat iemand anders voor jou kiest. 

 

Bij sommige mensen kiezen de ouders. 

Of de wettelijk vertegenwoordiger. 

Een wettelijke vertegenwoordiger is iemand die dingen voor jou beslist. 

 

Je vult je keuze in 

Het is belangrijk dat je je keuze invult. 

Je keuze komt in het Donorregister. 

Het Donorregister is een lijst. 

Op de lijst staat de keuze van alle volwassenen over organen doneren. 

Zo weet de dokter wat je wil doen met je organen na je dood. 

 

Je vult geen keuze in 

Je vult geen keuze in: de dokter kiest na je dood. 

De dokter kiest dan of hij je organen aan zieke mensen geeft. 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.   
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Praten en vragen over doneren 

Organen doneren is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. 

Je kunt met iemand praten over doneren van organen. 

 

Bij vragen over organen doneren bel je naar: 0900 821 21 66. 

Je kunt bellen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

Je kunt bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Dit boekje 

Je leest in dit boekje over organen doneren. 

En over het invullen van je keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.   
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Organen 

Organen zijn delen van het lichaam. 

Een lichaam heeft meerdere organen. 

Bijvoorbeeld het hart en de longen. 

Organen zorgen dat het lichaam goed werkt. 

En organen zorgen dat het lichaam gezond is. 

 

Weefsels 

Je kunt ook weefsels doneren. 

Verschillende soorten weefsel zijn samen een orgaan. 

Je kunt 3 soorten weefsel doneren: 

1. Botweefsel 

2. Kraakbeen 

3. Pezen 

 

Organen doneren 

Iemand die dood is kan nog goede organen hebben. 

Na de dood kan iemand goede organen aan zieke mensen geven. 

Dat heet: organen doneren. 

Iemand die organen doneert heet: een donor. 

 

Na de dood van een donor zorgt de dokter dat zieke mensen de 

goede organen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.  
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Welke organen je kunt doneren 

Je kunt 11 organen doneren. 

Je ziet deze organen op het plaatje: 

 

1. Het hoornvlies   6. De botten 

  Dit is een doorzichtig velletje op    7. De bloedvaten 

  het oog.   8. De nieren 

2. De longen   9. De dunne darm 

3. Het hart 10. De spieren 

4. De lever 11. De huid 

5. De alvleesklier 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.  
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Je maakt een keuze 

Je hebt 4 keuzes: 

 

Keuze 1 

 

Ja, ik wil donor worden. 

Je doneert organen na je dood. 

Je kiest zelf welke organen je doneert. 

 

Keuze 2 

 

Nee, ik wil geen donor worden. 

Je doneert geen organen na je dood. 

 

Keuze 3 

 

Mijn partner of familie beslist. 

Je partner of familie kiest of je organen doneert. 

Je partner of familie kiest na je dood. 

 

Keuze 4 

 

Ik wijs één persoon aan die beslist. 

Iemand anders kiest of je organen doneert. 

Je kiest zelf 1 persoon die voor je kiest. 

Je vertelt deze persoon dat hij voor jou mag kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.   
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Je keuze invullen in het Donor-register 

Je kunt je keuze invullen op 2 manieren: 

 

1. Je gebruikt internet met DigiD. 

Met DigiD moet je weinig gegevens invullen. 

Voor meer informatie over DigiD kijk je op de website: 

www.digid.nl 

Je vindt de uitleg in het stappenplan: Stappenplan Manier 1. 

 

2. Je gebruikt een formulier. 

Je vindt de uitleg in het stappenplan: Stappenplan Manier 2. 

 

Je keuze bekijken in het Donor-register 

Je kunt je keuze altijd bekijken in het Donor-register. 

Je vindt de uitleg in het stappenplan: Stappenplan Je keuze bekijken. 

 

Alleen jij kan je keuze bekijken. 

En je dokter kan je keuze bekijken. 

Niemand anders kan je keuze bekijken. 

Bij sommige mensen kunnen de ouders ook de keuze bekijken. 

Of de wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Je keuze veranderen in het Donor-register 

Je kunt je keuze altijd veranderen in het Donor-register. 

Je vindt de uitleg in het stappenplan: Stappenplan Je keuze 

veranderen. 

 

Alleen jij kan je keuze veranderen. 

Niemand anders kan je keuze veranderen. 

Bij sommige mensen kunnen de ouders ook de keuze veranderen. 

Of de wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Lees verder op de volgende bladzijde.  

http://www.digid.nl/
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Je vult geen keuze in 

Als je geen keuze invult dan sta je toch in het Donorregister. 

Er staat dan: geen bezwaar. 

Bij geen bezwaar kiest de dokter of hij je organen aan zieke mensen 

geeft. 

De dokter kiest na je dood. 

 

De dokter praat met je familie na je dood. 

Je familie kan bezwaar hebben. 

Je familie wil dan dat je geen organen doneert. 

Je familie vertelt de dokter waarom ze het niet willen. 

Daarna kiest de dokter of hij je organen aan zieke mensen geeft. 

 

Contact 

Bij vragen over organen doneren kun je contact opnemen. 

Contact opnemen kan op 3 manieren: 

1. Je belt naar: 0900 821 21 66. 

Je kunt bellen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

Je kunt bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

2. Je stuurt een mail naar: info@transplantatiestichting.nl. 

3. Je vult een formulier in op de website: 

www.donorregister.nl/contact/contactformulier 

 

  

http://www.donorregister.nl/contact/contactformulier
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Koraal 

Valkstraat 14 

6135 GC Sittard 

Postbus 5109 

6130 PC Sittard 

info@koraal.nl 

koraal.nl 

 

Dit boekje is goedgekeurd door deskundigen van Koraal. 

 

 

 


