Donorregister .
Voorbeeld formulier.
VOORSTEL ter evaluatie.
Na besluitvorming officieel te gebruiken

Donorformulier

Ev2

Op dit formulier maakt u een keuze over orgaan- en
weefseldonatie. Door het formulier op te sturen, laat u
uw keuze registreren bij het Donorregister.

Meer informatie?
Internet
www.donorregister.nl
e-mail
info@donorregister.nl
telefoon
0900- 821 2166 (lokaal tarief)

U kunt uw keuze altijd wijzigen. Dat doet u door een
nieuw donorformulier in te vullen en op te sturen.

Het Donorregister is onderdeel van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

Geef veranderingen in uw persoonsgegevens alleen
door aan uw gemeente. Het Donorregister ontvangt
deze wijzigingen dan automatisch van de gemeente.

Uw gegevens
Voorletters

Tussenvoegsel*

Achternaam**
Straat
Huisnummer

Toevoeging***

Postcode
Plaats
Geboortedatum

-

-

Geslacht man

vrouw

dag

*
**

Tussenvoegsel – bijvoorbeeld: van, van de of van der.
Achternaam – naam zoals vermeld op uw paspoort of
identiteitskaart.
*** Toevoeging – bijvoorbeeld: HS voor huis of I, II of III voor de etage.
Bij geen toevoeging niets invullen.

Kruis uw keuze over
Orgaandonatie aan op de
Achterkant van dit formulier.

In te vullen door het Donorregister:
In

.

Prodoc-nr.

.

Hand. Contro.

.

Ongeldig

.

Brief contr.

.

A/B-nr.

.

Stknr.



Uw keuze

Zo vult u dit formulier in:

U kunt kiezen uit de onderstaande vijf
mogelijkheden. Kruis één keuze aan.

 Zet een kruisje in het hokje van uw keuze. Doe dit met

Vergeet niet uw handtekening te zetten.



een blauwe of zwarte pen.

Heeft u een verkeerd hokje aangekruist? Herstel uw
keuze dan door het hokje helemaal in te kleuren en een
ander hokje aan te kruisen.
Informatie die u buiten de hokjes schrijft kan niet
worden verwerkt!

Keuze 1 Ja, ik geef toestemming
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden wel beschikbaar voor transplantatie.
Aankruisen indien van toepassing
Ik wil donor zijn. In geval er sprake is van een wachtlijst voor een bepaald orgaan van mij:
 geef ik voorrang aan kinderen en diegenen die langer als drie jaar als donor voor dat orgaan geregistreerd staan.
Ik wel wel donor zijn, maar de door mij aangekruiste organen of weefsels stel ik
Niet beschikbaar voor transplantatie:
 Alvleesklier
 Darmen
 Hoornvliezen
 Bloedvaten
 Hart
 Huid
 Botweefsel, kraakbeen en pezen
 Hartkleppen
 Lever

 Longen
 Nieren

Keuze 2 Nee, ik geef geen toestemming
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3 Mijn nabestaanden beslissen
Ik laat de beslissing over aan mijn familie en eventuele partner. Mijn nabestaanden
beslissen of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

Keuze 4 Een specifieke persoon beslist
Ik laat de beslissing over aan iemand anders. Hieronder geef ik aan wie de
beslissing mag nemen na mijn overlijden. De onderstaande persoon beslist
of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.
Ik laat de beslissing over aan:
Voorletters
Tussenvoegsel*
Achternaam**
Straat
Huisnummer

Toevoeging***

Postcode:

Plaats
Land
Telefoon
Veranderingen in het adres of telefoonnummer van de door u aangewezen persoon moet u zelf doorgeven aan het Donorregister.
Wilt u een andere persoon aanwijzen voor de beslissing? Doen moet u dit ook zelf doorgeven aan het Donorregister.
Als de aangewezen persoon nu uw overlijden niet bereikbaar is, beslissen uw nabestaanden.
* Tussenvoegsel – bijvoorbeeld: van, van de of van der.

** Toevoeging – bijvoorbeeld: HS voor huis of I, II of III voor de etage. Bij geen
toevoeging niets invullen.

