
De Nieuwe Donorwet
De Keus is aan u



Hoe is het nu?

- Donoren registreren zich vrijwillig
- Niet geregistreerd, geen donor 



Wat veranderd er?



Het nieuwe donorregister

Kijk het filmpje op https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020

https://www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020


Wat gebeurt er als ik mijn keuze niet invul?

• Als u na 1 september 2020 nog niets heeft ingevuld in het register krijgt u een brief 
met de vraag of u uw keuze wilt invullen.

• Als u na de eerste brief niets invult krijgt u na zes weken een tweede brief.

• Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ 
te staan. Hierover krijgt u weer een brief. > Let op Geen bezwaar = Ja!



Wat kan ik kiezen?

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming
U wilt donor worden. Misschien wilt u sommige organen en weefsels niet doneren. U 
kunt dit ook invullen op het formulier.

Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming
U wilt geen donor worden.

Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw overlijden.

Keuze 4: Een door mij gekozen persoon beslist
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw overlijden.



Hoe vul ik mijn keuze in?

U kunt uw keuze op twee manieren invullen:

1. Invullen met DigiD, op www.donorregister.nl. (gaat direct in)

2. Invullen op een papieren formulier en met de post versturen. (duurt 4 
weken voor het verwerkt is)

U kunt uw keuze altijd veranderen op dezelfde manier.

http://www.donorregister.nl/


Bijzondere situaties

• Wilsonbekwame personen: wettelijke vertegenwoordiger kan invullen anders > nee 
(bv ouders, voogd of een mentor)  

• Geen bezwaar maar familie ‘weet’  wel bezwaar > aantoonplicht



Meer weten?

• www.donorregister.nl

• Flyers in verschillende talen
• downloaden www.donorregister.nl
• papieren flyers kunnen besteld worden bij info@skinrotterdam.nl

• https://www.transplantatiestichting.nl/page/belangrijke-vragen-en-antwoorden

http://www.donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl/
mailto:info@skinrotterdam.nl
https://www.transplantatiestichting.nl/page/belangrijke-vragen-en-antwoorden

