Hoe verklaar je de wens
om donor te zijn?

»

Met mijn organen
kan ik een leven redden.
Een mooier gebaar is er niet.
En wie weet heb ik op een dag
zelf een donor nodig.

»

Je kan jouw keuze voor orgaandonatie
ofﬁcieel bekendmaken.
Daarvoor teken je in het gemeentehuis
het formulier voor instemming of weigering,
dat vervolgens wordt doorgestuurd naar
het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis
en kan op elk moment worden herzien.
Als je zelf naar het gemeentehuis stapt,
dan maak je een persoonlijke en
weloverwogen keuze.
Met een ‘ja’ geef jij patiënten die wachten
op een orgaan kans op een nieuw leven.
Je bespaart tevens jouw familie en dierbaren het
maken van deze moeilijke keuze in jouw plaats.

Meer weten?

w w w. b e l d o n o r. b e
T 02 524 97 97

» Kan jij een stukje missen?
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Wanneer is iemand
hersendood?

»

Iedereen gaat ooit dood,
dat is zeker. Maar wat is er
mooier dan de verzoening
van een sterfgeval met een
teken van solidariteit?
Door een orgaandonatie zet
leven van anderen.

»

je je eigen dood in voor het

Hersendood betekent de
onomkeerbare beschadiging van de
hersenen, als gevolg van een letsel,
een bloeding,...
De diagnose gebeurt op basis van
een aantal klinische factoren en, indien
nodig, bijkomende onderzoeken.

De Belgische wet eist dat de diagnose van

Orgaandonatie is de eerste
stap in de transplantatie.

hersendood wordt vastgesteld door drie artsen, die
volledig onafhankelijk zijn van de teams die de organen wegnemen en transplanteren.

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
te voldoen.
Gevolg: steeds langere
wachtlijsten en helaas
patiënten die overlijden.

Sinds 13 juni 1986 heeft België
een wet over het wegnemen
en transplanteren van organen,
verschenen in het Belgisch
Staatsblad op 14 februari 1987.

»

om aan de vraag in België

Wat zegt de wet?

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.

