REGISTREREN EN DONEREN BIJ WILSONBEKWAAMHEID

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Iedereen in Nederland vanaf
18 jaar komt dan in het nieuwe Donorregister. Maar wat als iemand
wilsonbekwaam is? In dat geval kan deze persoon niet zelf een keuze
maken over orgaan- en weefseldonatie. Dit informatieblad is bedoeld
voor partners of familie en wettelijke vertegenwoordigers van iemand
die niet zelf een keuze kan maken over orgaandonatie omdat hij ter zake
wilsonbekwaam is.

Voor de nieuwe donorwet is iemand wilsonbekwaam als
hij/zij niet in staat is om informatie over orgaandonatie
te begrijpen en op basis daarvan een keuze te maken
over orgaandonatie.

Hoe werkt registratie voor een wilsonbekwaam persoon?

Wat gebeurt er bij overlijden?

Een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde kan vanaf 1 juli 2020
namens een meerderjarig persoon die ter zake wilsonbekwaam is, een
keuze vastleggen in het Donorregister. Dat kan via een papieren formulier
of met een DigiD-machtiging (Deze machtiging moet afgegeven zijn toen
de persoon nog wilsbekwaam was).

Kort voor een overlijden bekijkt de arts de registratie van een persoon.
In gesprek met de partner, familie of de wettelijk vertegenwoordiger
en uit medische gegevens stelt de arts vast of deze persoon bij de
registratie wilsbekwaam was en of de registratie rechtsgeldig is. De rol
van wettelijk vertegenwoordiger vervalt bij het overlijden van de
wilsonbekwame persoon.

Dit zijn de vier keuzes:

Ja, ik wil donor worden.

Ja, orgaandonor
De registratie moet bevestigd worden door de
partner, familie of een wettelijk vertegenwoordiger
als die er is. Zijn die niet bereikbaar voor overleg,
dan vindt geen orgaandonatie plaats.

Nee, ik wil geen donor worden.

Nee, geen orgaandonor
Partner of familie kunnen de keuze niet in een
‘Ja’ veranderen.

Ik wil dat mijn partner of familie voor mij
kiest na mijn overlijden.

Partner of familie beslist
Als die niet bereikbaar zijn, vindt geen
orgaandonatie plaats.

Ik wil dat iemand anders voor mij kiest
na mijn overlijden. Zoals een goede vriend.

Aangewezen persoon beslist
Als die niet bereikbaar is, overlegt de arts
met partner of familie. Als ook de partner
of familie niet bereikbaar zijn, vindt geen
orgaandonatie plaats.

Is na herhaalde oproep geen keuze ingevuld?
Dan wordt deze persoon geregistreerd met
'geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Of is wel
een keuze ingevuld maar is deze niet rechtsgeldig?

Geen bezwaar / Keuze is niet rechtsgeldig
De donatievraag ligt nog open: na overlijden beslist
de partner of familie. Als die niet bereikbaar zijn voor
overleg, vindt geen orgaandonatie plaats.

Bent u partner, familie of wettelijk vertegenwoordiger van iemand
die mogelijk wilsonbekwaam is ten aanzien van orgaandonatie?
Onderzoek dan zo goed mogelijk of diegene de nieuwe donorwet
en de gevolgen begrijpt.

Kijk voor meer informatie op www.donorregister.nl of bel 0900 8212166 (geen extra belkosten).
Voor zorgorganisaties staat extra informatie over dit onderwerp op www.vgn.nl.

