
Donor worden



Donorregistratie

In jouw lichaam zitten organen. 

Dat zijn bijvoorbeeld je hart, je lever en je nieren.

Zonder deze organen kan je niet leven. 

Sommige mensen zijn ziek. 

Zij hebben organen die niet meer werken.

Deze organen kunnen soms vervangen worden door organen van andere 

mensen.

Zo kunnen zieke mensen beter worden. 

Het geven van organen aan iemand anders noemen we doneren.

Ook met andere delen van je lichaam kan je zieke mensen helpen.

Zoals je huid en ogen.

Dat noemen we weefsel.

Je kunt pas organen of weefsels doneren als je dood bent.

Daarom komen de gezonde organen en weefsels van iemand die net is 

dood gegaan.

Donor worden

Je kan aan iemand die dood is gegaan niet meer vragen 

of die persoon zijn of haar organen of weefsels wil doneren.

Daarom moet je al eerder zeggen of je na je dood donor wil zijn.

Je kunt jouw keuze invullen op een website. 

De overheid bewaart dan jouw keuze. 

Zodat het na jouw dood voor artsen en de mensen om jou heen duidelijk 



is of jij jouw organen en weefsel wil doneren.

De website waar je jouw keuze kan invullen heet het donorregister. 

Je kan deze website vinden op www.donorregister.nl.

Je kunt ook een papieren donorformulier ophalen bij jouw gemeente. 

Als je dat opstuurt dan komt jouw keuze ook in het donorregister.

Donorwet

Alles over orgaandonatie is vanaf 1 juli 2020 

in een nieuwe donorwet geregeld.

In de nieuwe wet staat dat organen en weefsels van mensen 

die geen keuze hebben ingevuld in het donorregister 

aan zieke mensen mogen worden gedoneerd.

Er staat dan dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie.



In het donorregister kun je 4 keuzes maken:

• Ja, ik wil donor worden.

• Nee, ik wil geen donor worden.

• Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.

• Ik wijs 1 persoon aan die beslist na mijn overlijden.

Op de website van het donorregister kan je jouw keuze altijd weer 

veranderen. 

Nadenken en praten over jouw keuze

Het is belangrijk dat je goed over jouw wensen nadenkt. 

Zodat je een keuze kan maken die goed voor jou voelt.

Praat daarom ook over jouw keuze met familie, vrienden 

of met je begeleider.



Is er iemand die beter kan worden gemaakt met jouw organen of weefsels 

die jij wilt doneren?

Dan halen artsen in het ziekenhuis de organen of weefsels uit jouw 

lichaam.

De organen of weefsels worden natuurlijk pas uit jouw lichaam gehaald 

als je echt dood bent.

Dit wordt door meerdere artsen in het ziekenhuis heel goed 

gecontroleerd. 

Nadat de organen of weefsels uit jouw lichaam zijn gehaald, 

wordt jouw lichaam weer helemaal mooi gemaakt. 

Je ziet er dan bij je begrafenis of crematie weer netjes uit.



Je weet van tevoren niet aan wie jouw organen of weefsels 

worden gegeven. 

Mensen die organen nodig hebben staan op een wachtlijst.

Het nemen van een beslissing over het doneren van organen of weefsels 

is best lastig. 

Toch is het belangrijk om altijd een keuze in te vullen.

Zo weten de artsen en de mensen om je heen zeker wat jij wilt. 

Praat daarom ook eens over dit onderwerp 

met familie, vrienden of je begeleider. 

Zo ontdek je wat voor jou belangrijk is. 

Zo kan je een betere keuze maken. 

Kies altijd waar jij je goed bij voelt.

Je kan jouw keuze nu al maken en die in het donorregister invullen.

Maak je geen keuze? 

Dan komt er in het donorregister te staan dat je geen bezwaar hebt tegen 

het doneren van jouw weefsels en organen.

Je krijgt later nog post van de overheid om je hieraan te helpen 

herinneren. 

Wil je meer weten?

Wil je nog meer weten over het doneren van organen en weefsels? 

Kijk dan eens op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting: 

www.transplantatiestichting.nl.

Zij regelen dat in Nederland organen en weefsels bij zieke mensen terecht 

komen. 



Filmpje over donor worden

Er is ook een filmpje over donor worden. 

Het filmpje staat op internet. 

Ga naar www.steffie.nl.

En kijk bij het onderwerp Gezondheid.
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Scan deze code met de camera van 

je telefoon. Je kan dan op internet 

naar de informatie uit deze folder 

luisteren.


