
Vanaf 1 juli 2020 is er
een nieuwe Donorwet.

Doneren betekent geven.
De nieuwe wet gaat over het geven van een orgaan of weefsel aan iemand anders. 
Organen zijn bijvoorbeeld het hart of een nier. En bij weefsels kun je denken aan de huid.
Bij doneren worden organen of weefsels aan mensen met een ernstige ziekte gegeven.
In de wet gaat over het geven na overlijden.

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, moet je een keuze maken. Een keuze of je wel of geen donor wilt zijn.
Tussen september 2020 en maart 2021 stuurt de regering hierover een brief. Als je al gereageerd hebt, krijg je geen 
brief.
Er wordt gevraagd of je de keuze wilt vastleggen. Dit heet registreren.
De keuze komt in het Donorregister te staan. Dit is de plek waarin de donorformulieren van alle mensen worden 
opgeslagen.
In het Donorregister kun je jouw keuze zien. Of je kunt dit opvragen bij het Donorregister.

Keuze
Je kunt kiezen voor:
• Keuze 1: Ja. Ik word donor
• Keuze 2: Nee. Ik word geen donor
• Keuze 3: Mijn nabestaanden beslissen
• Keuze 4: Iemand die ik aanwijs, beslist

Je kunt je keuze altijd (laten) veranderen.
Als je geen keuze maakt? Dan komt er in het Donorregister te staan dat je geen bezwaar hebt.
Wanneer je in het ziekenhuis overlijdt, kijkt een arts in het Donorregister.
Die ziet waarvoor je hebt gekozen. 
Iemand die niet in het ziekenhuis overlijdt, kan niet doneren.

Praat erover
Ook mensen met een verstandelijke beperking moeten een keuze maken.
Als zij een mentor of curator hebben kan die de keuze laten registreren.
Het is belangrijk om goed na te denken over orgaandonatie. 
Praat hierover met mensen de je vertrouwt. Dit kunnen je ouders zijn. Of een broer of zus.
Maar ook een begeleider of een goede kennis.

Als je nog meer wilt weten, kun je kijken op:
www.hoewerktorgaandonatie.nl

www.donordenkers.nl
www.reformatorischzorgloket.nl/donorwet

Meer informatie
Als je nog vragen hebt kun je ook contact opnemen met Helpende Handen. 
Je kunt dan in gesprek met een consulent van de persoonlijke dienstverlening.

I www.reformatorischzorgloket/donorwet
E info@helpendehanden.nl
T 0348 48 99 70

HELPENDE HANDEN EN DE

NIEUWE DONORWET

Kijk op www.reformatorischzorgloket/donorwet 

voor meer en actuele informatie.


