
“Als je deze maand iemands leven zou kunnen redden,  

zou je dit dan doen?” 

 

ORGAANDONATIE 

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het wegnemen en transplanteren van organen. Deze wet is van toepassing op 

het wegnemen van organen of weefsels bij een persoon, de donor, voor de transplantatie van deze organen of weefsels 

voor therapeutische doeleinden in het lichaam van een andere persoon, de ontvanger. 

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de 

dood overstijgt. Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn 

onvoldoende donors om aan de vraag in België te voldoen. Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die 

overlijden. 

Wat zegt de wet? 

De wet over orgaan- en weefseldonatie bepaalt dat iedereen donor is, tenzij er officieel verzet aangetekend werd. 

In de praktijk gaan de artsen na of iemand geregistreerd is als donor. Is dat niet het geval, zullen ze aan de 

nabestaanden vragen hoe de overledene tegenover orgaandonatie stond: Een moeilijk gesprek op een moeilijk 

moment, dat er meestal toe leidt dat orgaandonatie wordt geweigerd. Daarom is het belangrijk dat je praat met je 

familie over donatie, zodat ze jouw mening kennen. En dat je je laat registreren. 

Welke organen kunnen worden getransplanteerd? 

De organen die kunnen getransplanteerd worden, zijn: lever, longen, hart, nieren, alvleesklier (pancreas), dunne 

darm en ook weefsels : hoornvlies, huid, hartkleppen, bot,… 
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Goed om weten ! 

 Eén donor kan 8 levens redden. 

 10 jaar na de transplantatie is nog 75 tot 80 % van de mensen in leven. 

 In ons land wachten meer dan 1.000 mensen op een nieuw leven via orgaantransplantatie. 

 Orgaandonatie is steeds anoniem (bij wet verplicht). 

 Nooit te oud om te doneren !! Niet alleen organen van jonge mensen komen in aanmerking. 

 Voor de overledene maakt het niet uit dat hij/zij met of zonder nieren wordt begraven! 

 Er bestaat een groot misverstand over de schenking van organen of weefsels: het lichaam wordt helemaal niet 

verminkt. De chirurg dient het lichaam met het grootste respect te behandelen. 

 De onderzoekskosten en de operatieve ingreep zelf worden aangerekend aan de ziekteverzekering van de 

patiënt die de organen ontvangt. 

 

Wat moet je doen om je te registreren als orgaandonor? 

Uitdrukkelijke toestemming geven doe je bij de dienst Burgerzaken (stadhuis, Grote Markt 1, 8970 Poperinge) of 

bij de dienst Welzijn (Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge). De verklaring wordt geregistreerd op 

voorlegging van de identiteitskaart. Je ontvangt hiervan een ontvangstbewijs. 

Wens je meer info?  

Je kan terecht in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge bij de 

dienst Welzijn. Deze dienst heeft van maandag tot vrijdag zitdag van 9 tot 

12u.  

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website : www.beldonor.be. 

https://www.cm.be/wat-te-doen-bij/orgaandonatie/registratie.jsp
http://www.beldonor.be/

