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Analyse maatschappelijk vraagstuk: gebrek aan orgaandonoren 

 
tekst 1 
 
D66: automatisch donor als je niet reageert 
 
Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) dient een initiatiefwet in voor een 
actief donorregistratiesysteem (ADR). 
Deze wet vraagt mensen een keuze te maken of ze wel of niet donor 
willen worden. Als ze niets laten horen, krijgen ze nogmaals een verzoek. 
Wie ook hier niet op reageert, wordt als donor geregistreerd.  
Het donorbeleid van de overheid schiet volgens D66 nu tekort. Volgens 
Dijkstra is de invoering van het ADR-systeem noodzakelijk. “Een ruime 
meerderheid van de Nederlanders staat positief ten opzichte van het 
ADR-systeem. Bovendien is in andere Europese landen als Spanje, 
België en Oostenrijk met succes een vergelijkbaar donorsysteem 
ingevoerd.” 
Al jaren staat het huidige donorregistratiesysteem, waarbij wie niets laat 
vastleggen automatisch geen donor is tenzij nabestaanden anders 
beslissen, ter discussie. Dijkstra: “De werkelijkheid in politiek Den Haag is 
dat wij het maar niet eens worden over het beste systeem voor 
orgaandonatie. En dat terwijl er 1300 mensen op een wachtlijst staan en 
er jaarlijks 150 mensen sterven, omdat er geen orgaandonoren 
beschikbaar zijn.”  
Zo’n zeven miljoen Nederlanders hebben hun keuze nog niet laten 
registreren. Dijkstra: “Wij vinden dat we van mensen mogen vragen goed 
na te denken over wat zij voor andere mensen kunnen betekenen. Dat 
redt mensenlevens.” 
 
naar: www.metronieuws.nl van 13 augustus 2012 
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tekst 2 
 
Nationale Donorweek: bent u al donor, Ja of Nee? 
 
In de week van 22 t/m 28 oktober is het de Nationale Donorweek. 
Nederland staat die week in het teken van orgaan- en weefseldonatie. 
Bent u al donor, Ja of Nee? 
 
Orgaandonatie is van levensbelang 
Orgaandonatie is een actueel en belangrijk onderwerp. Er is namelijk een 
groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen 
patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten. 
Donorregistratie is daarom van levensbelang. De gemeente Montfoort zet 
zich actief in voor het verhogen van het aantal donorregistraties en stelt 
donorformulieren beschikbaar bij de afdeling Burgerzaken. 
Op dit moment hebben ongeveer zeven miljoen Nederlanders boven de 
18 jaar hun keuze nog niet vastgelegd in het Donorregister. Terwijl uit 
onderzoek blijkt dat 35% van deze mensen positief staat tegenover 
donatie van de eigen organen na overlijden. Wanneer iemand zijn of haar 
keuze over donatie niet heeft vastgelegd, dan wordt de nabestaanden om 
toestemming gevraagd. Een moeilijke beslissing die zij op een zeer 
emotioneel moment moeten nemen. Dat blijkt ook uit de cijfers: in 2009 
weigerde 68% van de nabestaanden de organen en weefsels van hun 
dierbare af te staan voor transplantatie. Daarom is het van groot belang 
dat donorregistratie bespreekbaar wordt gemaakt. Want als meer mensen 
zich als donor registreren, kunnen meer levens worden gered. 
 
De gemeente Montfoort zegt JA tegen donorregistratie. Bent u al donor? 
JaofNee.nl 
 
naar: www.montfoort.nl van oktober 2012 
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tekst 3 
 
EU-maatregelen 
 
De beschikbaarheid van geschikte donororganen is voor patiënten die op 
een orgaan wachten meestal een kwestie van leven of dood. 
In december 2008 kwam … met een voorstel voor een richtlijn over de 
kwaliteit en veiligheid van menselijke organen voor transplantatie, en een 
actieplan voor betere samenwerking tussen de EU-landen op dit terrein. 
De richtlijn is op 7 juli 2010 aangenomen. 
 
naar: ec.europa.eu van 21 februari 2013 
 
 
tekst 4 
 
Bekende Nederlanders aan de slag op eerste dag Donorweek 
 
Maandag is de Donorweek begonnen en dit jaar begint de organisatie met 
een online wervingsactie waar nu ook de hulp van BN’ers (bekende 
Nederlanders) is ingeschakeld om zoveel mogelijk donoren te werven.  
 
Onder anderen Giel Beelen, Lange Frans, Tygo Gernandt, Willy Wartaal 
en Zarayda Groenhart hebben twee uurtjes van hun drukbezette agenda 
vrijgemaakt om via hun sociale-medianetwerk nieuwe donoren te werven. 
Ze belden hun hele eigen sociale netwerk af om mensen over te halen 
donor te worden.  
 
naar: www.rtlnieuws.nl van 22 oktober 2012 
 
 
 

einde  
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