Factsheet Doneer 1 minuut
Waarom is het belangrijk dat naasten van elkaar weten of ze
donor willen zijn? (NTS 2019)
• Op zo'n belangrijk onderwerp als orgaandonatie is het goed dat
naasten dit met elkaar bespreken.
• Naleven wens overledene: bijna 90% van de nabestaanden stemt
in met doneren indien men keuze besproken heeft en ruim
73% van de nabestaanden weigert orgaandonatie als de keuze
onbekend is. Bij ja-registratie volgt bijna 90% de wens van de
overledene. 12% van de nabestaanden weigert iemands wens om
te doneren. Er is minder weigering als keuze al eens besproken is.
• Je laat keuze aan nabestaande over. Indien niet met elkaar
besproken: 55% van de nabestaanden aan wie keuze door
overledene wordt gelaten weigert doneren.
• Voorkomen van spijt over juiste keuze: overmand door emoties is
het moeilijk voor nabestaanden tot een afgewogen beslissing te
komen.
• Voorkomen van familieruzie omdat familieleden niet tot een
eensluidende beslissing kunnen komen.

Succesvolle initiatieven: delen van de donorwens met
naasten helpt
• Donorcampagne van de overheid in 2016: mensen die positief
stonden tegenover doneren deelden vaker hun wensen en waren
vaker op de hoogte van de wensen van naasten.
(Kantar Public 2016)
• Resultaten van de campagne in Wales die opriep tot naasten laten
weten of je wilt doneren. Artsen constateerden dat na de
campagne nabestaanden beter geïnformeerd waren, waardoor
het gesprek makkelijker ging en er minder geweigerd werd door
nabestaanden.

Donorregistratie 1 januari 2019
19% geeft toestemming
2.917.400 personen

5% geeft toestemming met
donatiebeperking
781.900 personen
4% laat nabestaanden beslissen
624.400 personen

58%
staat niet geregistreerd
in donorregister
8.760.800 personen

1% laat aangewezen persoon
beslissen
100.700 personen
13% geeft geen toestemming
1.949.600 personen

bron: CBS 2019

Instemmende nabestaanden
Hoe vaak stemmen nabestaanden in met orgaandonatie,
wanneer overledene ja-geregistreerd stond in het donorregister in 2019?

Bezwaar

12% 88%

Instemmen

Hoe laat je het je naasten weten of je wilt doneren? (NTS)
• Gewoon aan de keukentafel of tijdens een alledaagse bezigheid.
Maak het niet te officieel.
• Betrek zoveel mogelijk naasten.
• Sta open voor elkaars mening, of het nu voor of tegen is
• Volg je gevoel. ‘Ik wil het gewoon’ of ‘Het voelt niet goed zijn ook
argumenten’.

bron: NTS maart 2019
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Hoe groot is het donortekort?
Organen algemeen

1195

patiënten
staan op de wachtlijst
voor een orgaan

Wachtlijst transplantaties en orgaandonatie

Nier

741

patiënten
staan op de wachtlijst
voor een nier

Transplantaties (postmortaal)

2,1

121

Transplantaties (levende donor)
Wachtlijst

114 patiënten
op de wachtlijst
zijn overleden

1.357 patiënten

zijn gered door een
orgaantransplanatie

66 nierpatiënten
op de wachtlijst
zijn overleden

Overleden of te ziek voor wachtlijst

15
hart

998 nierpatiënten

186

zijn gered door
niertransplanatie

2,7

38

Wachten op de wachtlijst in jaren

0,6
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41

47

1,5

89

gemiddeld
jaar
wachten op een nier

22

5

longen

alvleesklier

bron: NTS, jaarverslag 2018

741

0,3

183

478 510

127

12
lever

2,71

178

35
nieren

1. Mediane wachttijd in jaren
vanaf de start van de dialyse

bron: NTS jaarverslag 2018
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Onwetende naasten
Waarom laten mensen hun naasten niet weten of ze donor willen zijn?

?

56%

komt er niet aan toe

20%

Keuze in Donorregister
en de beslising van nabestaanden
keuze
overledene

40%

mist kennis om tot goede
keuze te komen

arts heeft
gesprek met
nabestaanden

% nabestaanden
kiest voor
geen donatie

Geeft toestemming voor donatie

229

225

12

Heeft bezwaar tegen donatie

158

n.v.t.

n.v.t.

Wil dat nabestaanden beslissen

65

65

55

Geen keuze in donorregister

469

452

73

Onbekend

118

91

84

1039

883

56

Totaal

bron: NTS 2019

Orgaandonatie en registratie

vindt het een eng idee
om over na te denken
bron: Ferro Explore 2011, Kantar Public 2016

61% is zelf bereid na de dood organen af te staan
42%
24%

slechts staat geregistreerd in het donorregister
slechts staat als Ja-geregisteerd

bron: memorie nieuwe Donorwet, CBS 2019
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