
HOE WILT U 
ER IN STAAN?



Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven is in een 

Nederlandse gemeente staat in het Donorregister. U dus ook. 

In het Donorregister staat de keuze of u wel of niet organen en 

weefsels wilt doneren na uw overlijden. Iets waar u misschien 

liever niet graag over nadenkt. Toch is het belangrijk dat u weet 

hoe u in het register staat.

Uw keuze bekijken en zelf kiezen
U kunt zelf bekijken hoe u in het register staat. Dit doet u op de website 

www.donorregister.nl met uw DigiD. Of u kunt uw keuze opvragen bij 

het Donorregister. U kunt uw keuze later altijd nog veranderen.

Geen bezwaar wat houdt dat in?
Als u nog geen keuze heeft ingevuld staat in het register bij uw naam 

‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dit betekent dat uw organen en 

weefsels na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Een arts 

bespreekt dit bij uw overlijden met uw partner of familie.

Uw keuze maken
Of u wel of geen donor wilt worden kan een moeilijke keuze voor 

u zijn. Om het u makkelijker te maken kunt u informatie vinden op 

www.donorregister.nl. Antwoorden op vragen over het doneren van 

organen en weefsels vindt u op www.transplantatiestichting.nl. 

Welke keuze u ook invult, u kunt uw keuze altijd veranderen.

Bespreken met uw omgeving
Het is belangrijk om zelf een keuze te maken. En deze keuze te 

bespreken met de mensen om u heen, bijvoorbeeld uw partner, familie, 

vriend of vriendin. Dan weten zij als u overlijdt welke keuze van u in het 

Donorregister staat. Dat maakt het gesprek in het ziekenhuis makkelijker 

voor uw partner of familie.

http://www.donorregister.nl
http://www.donorregister.nl
http://www.transplantatiestichting.nl


Vier keuzes in het Donorregister
U kunt één van de vier onderstaande opties kiezen en invullen.

Ja, ik wil donor worden

Nee, ik wil geen donor worden

Mijn partner of familie beslist

Ik wijs één persoon aan die beslist

Hoe kunt u uw keuze veranderen?
U kunt uw keuze op twee manieren veranderen.

1. Digitaal, via donorregister.nl

 Stap 1 Ga naar www.donorregister.nl

 Stap 2 Klik op ‘Vul uw keuze in’

 Stap 3 Log in met uw DigiD 

 Stap 4 Vul het formulier in 

2. Met het papieren formulier

 Stap 1  Haal het formulier op bij uw gemeente.

Of vraag het aan bij het Donorregister. 

 Stap 2 Vul het formulier in

 Stap 3 Zet uw handtekening op het formulier

 Stap 4 Stuur het formulier gratis op. Het adres staat op het formulier.

http://www.donorregister.nl


Heeft u nog vragen?
We begrijpen dat u goed wilt nadenken over 

uw keuze. Daarom helpen we u graag.

Wilt u iemand spreken?
› Bel 0900 821 21 66 (zonder extra belkosten)

Wilt u meer informatie over het invullen van uw keuze?
›  Ga naar de website: www.donorregister.nl. 

Of naar de bibliotheek in de buurt.

Wilt u meer informatie over het doneren van organen en weefsels?
› Ga naar de website: www.transplantatiestichting.nl
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