Stand van zaken communicatie over nieuwe donorwet met bijzondere doelgroepen
Doelgroep
Wat gaan we doen?
Licht Verstandelijk
We ontwikkelen een dossier op Steffie.nl (>1 miljoen bezoekers per jaar), waarin
Beperkten
de doelgroep informatie krijgt over de nieuwe donorwet en het Donorregister.
Licht Verstandelijk
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland maakt, in overleg met VWS, een
Beperkten
factsheet met FAQ’s over de nieuwe donorwet voor zorgaanbieders.
Daarnaast bekijken we samen met het zorgveld wat er nog meer nodig is aan
informatie voor ouders, verzorgers en professionals.
Laaggeletterden
Nivel heeft voor VWS onderzoek gedaan naar de kennis en houding van
laaggeletterden over de nieuwe donorwet en doet aanbevelingen voor
voorlichting aan laaggeletterden.
Laaggeletterden
Voorlichtingsmateriaal wordt geschreven op A2-niveau en getest onder
laaggeletterden door Pharos. Daarnaast zijn en worden er animaties/visuals
ontwikkeld.
Justitiabelen
Verstrekken van informatie over de nieuwe donorwet aan justitiabelen via
functionarissen die (dagelijks) contact met hen hebben: (para)medische
begeleiders, casemanagers en geestelijk verzorgenden.
Justitiabelen
Directe voorlichting aan gedetineerden via bladen voor gedetineerden. Direct
voorlichting aan gedetineerden via voorlichtingsbijeenkomsten in Penitentiaire
Inrichtingen.
Mensen met een
De folder ´Het nieuwe Donorregister. Wat betekent dat voor mij?´ is in negen
migratie achtergrond
talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Chinees, Pools,
Arabisch en Turks.
Mensen met een
De animatie ´Het nieuwe Donorregister´ is in negen talen beschikbaar:
migratie achtergrond
Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Chinees, Pools, Arabisch en Turks.
Mensen met een
In kleine groepen gaan migranten in gesprek (donordialoog) over orgaandonatie
migratie achtergrond
en de nieuwe donorwet. Dialogen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam NieuwWest, Amsterdam Zuidoost en Utrecht.
Mensen met een
Voorlichtingsteams gaan het gesprek aan met inwoners van achterstandswijken
migratie achtergrond
over de nieuwe donorwet. In deze wijken wonen relatief veel mensen met een
migratie achtergrond.
Mensen met een
Verwey-Jonker Instituut komt met een advies over hoe migranten (nog meer)
migratie achtergrond
effectief benaderd kunnen worden met voorlichting.
Ouderen
Voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe donorwet (en orgaandonatie) door
Remedica. Zij bereiken groepen ouderen buiten de grote steden.
Ouderen
Grote seniorenorganisaties, ANBO en KBO, gaan bijdrage leveren aan
voorlichting over de nieuwe donorwet via hun website en ledenblad.
Jeugd
Extra gastlessen op scholen via NTS.
Dak- en thuislozen
In overleg met Federatie Opvang gaan we voorlichting geven aan dak- en
thuislozen. Voorstel is om dit via begeleiders in maatschappelijke opvang te
doen.
Blinden en
De folder ´Het nieuwe donorregister. Wat betekent dat voor mij?´ komt
slechtzienden
beschikbaar in gesproken versie.
Doven en
Agendasetting nieuwe donorwet en aanbieding beschikbare voorlichtingsmiddelen
slechthorenden
via belangenorganisaties.
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