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LEES

Herinnering: vul vandaag uw eigen keuze in
over het doneren van uw organen en weefsels
Beste «aanhefregel»,
U denkt er misschien liever niet over na, maar deze brief gaat over het doneren van uw organen en weefsels
na uw overlijden. De Nederlandse overheid legt vast of u dat wel of niet wilt. De meeste mensen in Nederland
hebben hun keuze al ingevuld. Vul ook vóór «datum» uw keuze in.

Waarom een keuze maken?
Het is belangrijk om een keuze in te vullen en te bespreken met uw partner of familie. 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. Vul daarom na het lezen van deze brief uw eigen keuze in.
KIES ZELF

Kies zelf. U heeft vier keuzes.
Om het u makkelijker te maken, staan hieronder de vier keuzes. U kunt er één kiezen.
Goed om te weten: welke keuze u ook invult, u kunt uw keuze later altijd veranderen.

1.

2.

U wilt donor worden.
U kiest zelf welke
organen en weefsels
u wilt doneren.

U wilt geen donor
worden.

Ja, ik wil donor
worden

Nee, ik wil geen donor
worden

3.

4.

U wilt dat iemand anders
voor u kiest. Laat het deze
persoon wel weten.

U wilt dat uw partner of
familie voor u kiest, na
uw overlijden.

Ik wijs één persoon aan
die beslist na
mijn overlijden

Mijn partner of
familie beslist na
mijn overlijden

Wat als u geen keuze invult?
Vult u voor «datum» niets in? Dan komt in het Donorregister te staan dat u geen bezwaar heeft tegen donatie.
Dit betekent dat uw organen en weefsels na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Een arts bespreekt
dit als u overlijdt met uw partner of familie.
VUL IN

Vul uw keuze in. Dat kan op twee manieren.
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

Met het papieren formulier
Stap 1: Vul het formulier in
Stap 2: Zet uw handtekening
Stap 3: Stuur het formulier gratis op met de antwoordenvelop
Lees op de achterkant verder

Heeft u nog vragen?

We begrijpen dat het een moeilijke keuze is. 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

Met vriendelijke groet,

Bruno Bruins
minister voor Medische Zorg en Sport

Deutsch

Dieser Brief enthält wichtige Informationen über das Spenden von Organen und Gewebe nach Ihrem Tod. Können Sie
diesen Brief nicht lesen? Dann gehen Sie auf www.donorregister.nl/deutsch, um ihn auf Deutsch zu lesen.

English

This letter contains important information about the donation of organs and tissues in the event of your death. If you are
unable to read this letter, please go to www.donorregister.nl/english to read it in English.

Español

Esta carta contiene información importante sobre la donación de órganos y tejidos después de su fallecimiento. Si no
puede leer esta carta, entre en www.donorregister.nl/espanol para leerla en español.

Français

La présente lettre contient des informations importantes sur le don d’organes et de tissus après votre décès. Vous ne
pouvez pas lire cette lettre ? Rendez-vous au site www.donorregister.nl/francais pour la lire en français.

Polski

Niniejsze pismo zawiera ważną informację dotyczącą dawstwa narządów i tkanek po Pana/ Pani śmierci. Czy niemożliwe
jest dla Pana/ Pani przeczytanie niniejszego pisma? Proszę przejść na stronę www.donorregister.nl/polski w celu
przeczytania informacji w języku polskim.

Türk

Bu mektup vefatınızdan sonra organ ve doku bağışı ile ilgili önemli bilgileri içermektedir. Bu nu okuyamıyorsanız? O halde
Türkçe dilinde okumak için www.donorregister.nl/turk web sayfasına gidiniz.

中文
这封信里有关于您过世后捐赠器官和组织的重要信息。如果您不能阅读这封信，请您访问
www.donorregister.nl/chinees 阅读本信的中文版。
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