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– Wat is het?
– Wat is een goede keuze?
– Welke keuze maak ik?



Wat gaan we doen?

Wie & wat is de NPV

Orgaandonatie
- Feiten & Cijfers
- Ethische reflectie 
- Een keuze



Missie van de NPV

Het leven 
- een gave van de Schepper zelf 
- is kostbaar en verdient bescherming
- van het allerprilste begin tot aan het einde
- in welke levensfase dan ook



Wat biedt de NPV?

drie diensten, één NPV



Leven…
kostbaar & kwetsbaar



Feiten & cijfers



Even peilen…



Cijfers – vraag 1

In januari 2020 stonden er 2.000 mensen op 
de wachtlijst voor een donororgaan?

Meer of minder?



Cijfers – antwoord 1

Het antwoord = minder

In januari 2020 stonden 1.271 mensen op 
de wachtlijst voor een orgaan

(nts)



Wachtlijst
Jan-2020 Jan-2019 Verschil

Alvleesklier 19 21 -10%

Hart 115 120 -4%

Hart met long 1 1 -

Lever 134 125 7%

Long 171 185 -8%

Nier 803 719 12%

Nier met alvleesklier 27 20 35%

Nier met lever 1 2 -

Dunne darm - 2 -

Totaal 1271 1195 6%



Cijfers – vraag 2

Boven de 75 jaar kun je niet meer doneren?

Waar of niet waar?



Cijfers – antwoord 2

Het antwoord = niet waar

Voor sommige organen/weefsels geldt wel, 
voor sommige geldt geen leeftijdsgrens.



De feiten – wat is het?

– Organen & weefsels

– Bloedtransfusie / Stamceltransplantatie
– Xenotransplantatie



De feiten – voor wie?

– Patiënten me aangeboren & verworven 
orgaanfalen

– Relatief jonge patiënten ‘met nog een heel 
leven voor zich

‘’ik was een wrak – en ik ben herboren!, maar ik blijf altijd 
wel patiënt – ook al gaat het best goed met mij!’



De cijfers

150.000 † / jaar in Nld


75.000 † in zkh


7.500-9.000 † op IC


800 orgaandonor potentieel


225-250 patiënten doneren organen



De feiten – procedure

– Donatie bij leven 
– In familie, vrienden- of kennissenkring
– Samaritaanse donatie

– Donatie na overlijden
– hartbeating vs non-hartbeatingprocedure
– Hersendoodcriterium

– Strikt protocol
– Onomkeerbare situatie



De feiten – procedure
Donatie na overlijden (HB)

– Dood van een patiënt wordt vastgesteld. 
– Donorherkenning
– Raadplegen donorregister
– Toestemming donatie
– Procedure wordt gestart
– Donoroperatie
– Nazorg (bv. lotgenoten)
(https://www.youtube.com/watch?v=xYX9lYad7N4)



Ethische reflectie



Ja of nee?

De medisch-ethische aspecten op een rij:
1. Naastenliefde
2. Integriteit
3. Wederopstanding
4. stervensproces



1. Naastenliefde

‘Heb je naaste lief als jezelf’, luidt het 
Bijbelse gebod’



2. Integriteit

Een mens is meer dan een optelsom van 
verwisselbare onderdelen



3. Wederopstanding

Wij mogen geloven dat we met een 
vernieuwd lichaam opstaan. 



4. Stervensproces

Sterven is een mysterie.
Dat vraagt een zorgvuldig omgaan met het 
sterven.



Een keuze



De keuze – het antwoord?

Bestaat hét antwoord? nee

Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij 
sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat 
wij sterven, wij zijn des Heeren.

Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap 
geven.

Romeinen 14: 8 & 12



Nieuwe donorwet

Vanaf 1 juli 2020
- Actieve donorregistratie (ADR)
- Voor iedere Ndl. van 18 jaar en ouder
- 4 keuzes
- ‘geen bezwaar’ bij uitblijven keuze

Implementatie uitgesteld



Ja? Nee?

Wat is jouw keuze?



Wat biedt de NPV
m.b.t. orgaandonatie

– Keuzehulp
– Document medisch-ethische aspecten
– Artikel WEET (thema hersendood)

– NPV-Advieslijn



Graag uw gebed voor ons werk!

Elk leven is kostbaar en is het waard om beschermd 
te worden. Dagelijks zet de NPV zich in om zo veel 
mogelijk mensen met deze boodschap te bereiken.

Dit doen wij door:
 het houden van bewustwordingsacties
 het geven van persoonlijk medisch-ethisch advies 
 het bieden van christelijke vrijwillige thuishulp.



Meer leden, meer steun:
Kráchtiger geluid vóór het leven

Hartelijk dank!

Helpt u mee?
Lid worden? Gift overmaken?

€ 17,50 per jaar
+ gratis welkomstboek 

NL11 INGB 0004 7118 88
t.n.v. NPV 

npvzorg.nl/lidvoorhetleven
of scan de code links 

of scan de code 
rechts 


