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Wat is een orgaandonor?
Een orgaandonor is iemand die na zijn dood zijn organen geeft aan iemand die ziek is. Zo kan een
orgaandonor het leven van iemand anders redden. Soms kan een donor met zijn organen
verschillende mensen redden. Bijvoorbeeld met een hart, nieren of een alvleesklier

Wat is het Donorregister?
In Nederland komt iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Dat is een register waarin staat
of iemand wel of geen donor wil zijn. In het Donorregister kunt u 4 dingen kiezen:
1. Ja, ik wil donor worden. U kunt invullen welke organen en weefsels u wilt doneren.
2. Nee, ik wil geen donor worden.
3. Mijn partner of familie mag kiezen na mijn overlijden
4. Ik wijs één persoon aan die kiest na mijn overlijden.
Als u een keuze hebt gemaakt kunt u deze altijd weer veranderen in het Donorregister. Het
Donorregister gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet aan het
COA of de IND mogen doorgeven welke keuze u heeft gemaakt. De keuze die u maakt heeft geen
invloed op uw asielprocedure.

Brief van het Donorregister
In 2020 en 2021 krijgen mensen in Nederland van 18 jaar of ouder, die nog geen keuze hebben
gemaakt een brief van het Donorregister. In deze brief wordt gevraagd om uw keuze te maken en
door te geven aan het Donorregister. Dat kan met een formulier of op hun website.
Als u niet reageert op de brief krijgt u na zes weken weer een brief. Reageert u dan nog niet, dan
komt er achter uw naam ‘geen bezwaar’ te staan.

Geen bezwaar



Als u geen keuze maakt dan wordt u geregistreerd met: geen bezwaar tegen orgaandonatie. Dokters
gaan er dan van uit dat uw organen na uw dood gebruikt mogen worden voor transplantatie.
Nabestaanden kunnen dat soms nog wel tegenhouden, maar alleen als ze hiervoor een hele goede
reden hebben.

Links extern
Talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Pools, Turks, Chinees en Arabisch. [1]
https://www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal
Met behulp van animaties de donorwet en de donorprocedure weergegeven. [2]
https://www.hoewerktorgaandonatie.nl

