Orgaandonatie
D66 heeft een voorstel ingediend waarin mensen die niet aangeven of ze donor willen
worden, automatisch als donor geregistreerd staan.

1 Ben jij orgaandonor?

(n=566)
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58% antwoordt "Ja" op vraag "6 Ben jij orgaandonor?."

Toelichting
Ja












Nee






Dat ben ik al tientallen jaren en dat zal ook zo blijven.
Ik ben al 50 jaar orgaandonor omdat ik zelf graag ook een orgaan wil ontvangen mocht
dat ooit nodig zijn
Ik vind het belangrijk om iets voor een ander te kunnen doen, als ik het niet meer
nodig heb.
Ik vindt het belangrijk. Als ik een orgaan nodig mocht hebben hoop ik dat ik ook in
aanmerking kom.
Ja, ik heb mij lang geleden al opgegeven als orgaan donor.
JAZEKER!!!!!
Moet iedereen zelf uitmaken wat hij doet
Nu nog wel maar als deze wet er komt dan meld ik me af. Ik wil ZELF beslissen. Niet
automatisch over mijn eigen lijf laten beslissen.
Volgens mij wel.
Zeer belangrijk om orgaandonor te zijn. Veel mensen kunnen geholpen worden door
de organen die je afstaat.
Ben geen orgaan donor maar ben blij dat vanmiddag de wet aangenomen is en als ze
mijn organen nog kunnen gebruiken mogen ze ze hebben.
Dat laatste zetje om me te registreren, mis ik nog.
Ik heb weinig gezonde organen die daarvoor geschikt zijn

1






Weet
niet



Laat beslissing over aan nabestaanden.Nog even wachten wat de donororgaanwet
gaat doen,.Daarna definitieve beslissing.
Mijn familie weet dat ik organen wil doneren. Laat hen de keuze of ze ermee
instemmen. Zij moeten met de beslissing kunnen leven.
Nabestaande oordelen hierover en ik ben 66 jaar,organen verouderd!
Omdat er een chronische ziekte speelt (MS) is niet duidelijk of ik wel mag doneren. Tot
nu toe niet.
Nog geen keuze gemaakt
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2 Op welke manier zou de overheid mensen kunnen
stimuleren om orgaandonor te worden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Door:

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (44%) op vraag 7 Op welke manier zou de overheid mensen kunnen
stimuleren om orgaandonor te worden? is: "Door het houden van een campagne".
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Aannemen wet Pia Dijkstra
Absoluut niet verplicht stellen
Als je geen donor wilt zijn oké ,maar dan ook niet willen ontvangen
Als je geen orgaandonor bent mag je ook geen orgaan van een andere krijgen
Als men het niet is men dan ook geen orgaan kan ontvangen
Angeven dat als je geen donor bent, je ook niet in aanmerking komt voor een orgaan als je
hetzelf nodig hebt en dat dit beschikbare orgaan dus gaat naar iemand die wel (langere tijd)
donor is
Automatisch als donor te registreren / geen donor dan ook geen organen.
Automatisch donor laten worden
Automatisch donor tenzij anders aangegeven
Automatisch donor zijn, aangeven bij negatieve keuze
Automatisch donor zoals in Belgie en meerdere landen.er wordt hier zo een probleem van
gemaakt.
Automatisch geregistreerd staan en afmelden indien gewenst. Net als in Blegië, zo laat je zien dat
het algmeen goed is om orgaandonor te zijn.
Automatisch te registreren. Iemand die geen donor wil zijn, kan ook niks ontvangen.
Automatische donor zjn.Als je het niet wilt dan moet je dat schriftelijk bekendmaken
Be beslissing te laten waar ze hoort|: bij de direct betrokkenen zonder inmening van de
overheid. De overheid mag hier geen belanghebbende of partner in zijn. Dat schendt de
lichamelijke integriteit van betrokkenen.
Bovenstaand idee is prima. Verder stimuleren is niet nodig.
Campagne voeren
Confrontatie
D66 voorstel aan te nemen
Daadwerkelijke uitleg met directe voorbeelden
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Dat moeten de mensen zelf weten wat ze doen daar moet de overheid zich niet mee bemoeien
De angst verhalen te ontkrachten.
De keuzevrijheid niet aan te tasten middels wetgeving (D66)
De nieuwe wet aan te nemen!
De regel : geef je niks, krijg je niks!!, tenzij je gezondheidsproblemen hebt waardoor organen niet
geschikt meer zijn
De vraag anders te stellen.Als jij een orgaan nodig hebt zouw jij dan wiegeren?
De wet "om te draaien" zodat iedereen automatisch donor is, tenzij je dit aangeeft. Familie wel
laatste woord laten hebben. En misschien ook... als je geen orgaandonor wilt zijn, gaan mensen
voor die dit wel zijn.
De wet aan te nemen
De wet aan te nemen in de eerste kamer
De wet aanpassen, iedereen donor, tenzij ze het niet willen.
De wet idd te wijzigen zoals nu het geval is
De wet is aangenomen vanmiddag
De wet van D66 aannemen
Deze donorwet aan te nemen.
Deze nieuwe wet.
Deze wet aan te nemen, diegene die écht niet wil, meldt zich vanzelf wel af.
Dezewet aan te nemen
Die geen donnor kan zelf ook niets ontvangen als het nodig zou zijn
Die geen orgaandonor zijn ook ,ook geen organen van andere geven als is zelf daar over mag
kiezen sta ik ze niet af aan mensen die geen doner zijn .
Dit voorstel aan te nemen als wet
Dit wetsvoorstel van D66 aan te nemen
Door de wet van Pia aan te nemen
Door deze wet van D66 door te voeren.
Door een goede wet aan te nemen. Die toch voor iedereen acceptabel is.
Door er meer over te praten
Door het aannemen van D66 wetsvoorstel
Door het te vragen
Door het voorstel van D 66 aan te nemen, wie dat niet wil moet zich melden en anders
automatisch donor.
Door iedereen mee te laten doen als ze het nodig hebben slaan ze allarm
Door t.v. programmas mensen aan t woord laten met een transplantaat
Door uitleg te geven over de procedure van het verwijderen van organenen ed.
Door veel korte spotjes te laten zien waarop mensen te zien zijn die een doner orgaan hebben
gekregen en weer vrolijk verder kunnen leven
Door verplichting ten zij
Duidelijk maken hoe belangrijk dit is
Duidelijkere voorlichting over nadelen en voordelen. Misschien stimuleren dat mensen donor
worden, misschien door financieren deel van begrafenis /crematie?
Er vaak en veel over te praten zodat mesen zich bewust worden van het tekort aan organen.
Ervaringen laten vertellen van familie van donoren en ontvangers
Formulieren bij de dokter,in de apotheek, bij de fysiotherapeut enz.
Geen donor dan ook geen recht om organen te krijgen.
Geen donor geen organen
Geen donor, krijg je zn ook geen organen
Geen organen beschikbaar te stellen aan mensen die niet zelf donor zijn.
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Gewoon automatisch donor, of anders je hiervoor afmelden
Gewoon doorduwen dat iedereen automatisch donor is, indien hij dit zelf aan geeft niet te willen.
Gewoon een wet voor eenieder.
Goede voorbeelden in beeld te brengen en voorlichting
Goede voorlichting geven en regelmatig aandacht voor vragen
Goede voorlichting te geven
Het besef komt pas wat het betekent als u of iemand die u liefhebt een orgaan nodig heeft.En u
in de familie niet verder komt vanwege anti stoffen
Het geven van voorlichting aan een groep mensen. Mensen die een orgaan nodig hebben,
zouden zo’n meeting moeten aanvragen. Familie, vrienden, collega’s enz krijgen dan een
uitnodiging voor deze voorlichtingsavond.
Het invullen van een codicil te verplichten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van je eerste rijbewijs
Het te verplichten, wil je niet GEEF dat dan aan.
Het vooral vrijwillig te laten
Het voorstel wettelijk maken.
Het wettelijk te regelen dat je automatisch donor wordt, tenzij ...
Huidig wetsvoorstel van D66
Iedereen automatisch deel te laten nemen
Iedereen automatisch donor te laten zijn
Iedereen automatisch donor te laten zijn, als men wenst van niet, dit door te geven.
Iedereen donor indien geen afmelding
Iedereen donor maken en die niet willen het zelf schriftelijk laten vermelden
Iedereen moet automatisch donor zijn.
Iedereen te verplichten ja of nee te laten beslissen.
Iedereen verplichten ,wil je niet doneren dan zelf melden
Ik sta wel achter de wet van D66, een van de weinige manieren om veel mensen te laten
registreren als donor.
Ik vind het goed dat je automatisch orgaandonor wordt en dat je je moet afmelden als je het niet
wilt.
In contacten met de overheid daar serieus om vragen
In te stemmen met de nieuwe donorwet, in de hoop dat mensen minder slordig omgaan met hun
mogelijkheden om organen te doneren na hun dood en daarmee het leven redden van een ander
persoon
In te voeren dat diegene die geen donor zijn, achteraan op de wachtlijst komen als ze zelf een
orgaan nodig zouden hebben
Informatie hierover te geven
Invoeren nieuwe wet van d66
Ja te zeggen tegen dit wetsvoorstel en heet niet mogelijk te maken dat nabestaanden de wens
van de overledene kunnen overrulen.
Je hebt alleen recht op een donororgaan als je zelf al langer dan 1 jaar een donorcodicil hebt.
Kennis van wie een orgaandonor nodig heeft.. Hoe persoonlijker hoe beter... horst een de maas
heeft .. nieuwe organen nodig.. help jij mee?
Kiezen bij een verkiezing
Meer informatie door nabestaanden en ontvangers van organen. Maakt het menselijker.
Meer informatie over gevolgen van kiezen voor wel of geen donor
Mensen aanspreken en laten zien wat een ander ervoor terug krijgt
Mensen die een orgaandonatie hebben ontvangen in de media een woordje te laten doen met
hun ervaring
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Mensen die zelf gered willen worden door een donororgaan eerst donor te laten worden. Dus
niet getekend is ook geen orgaan krijgen.
Mensen laten nadenken over de vraag of zij zelf een orgaan zouden accepteren indien nodig.
Mensen uit te sluiten voor het ontvangen als ze zelf geen donor zijn.
Mensen zelf laten over hun lijf laten beslissen
Metings te regelen waar mensen elkaar ontmoeten die een orgaan nodig hebben.
Negatieve optie toe te passen voor elke overledene.
Niet door verplichten
Nieuwe wet
Niks laten horen dan ben je gewoon donor. Als ze zich af moeten melden denken ze er miss.
Beger over na.
Openheid van zaken door medici, hoe gaat 't in zijn werk, wat gebeurt er...niet alleen door
praatjes van politici
Persoonlijke benadering
Standaard donor tenzij je dat expliciet kenbaar maakt
Steeds mensen te wijzen op de noodzaak
Te laten zien wat het voor medemensen allemaal oplevert
Te stellen dat je wel de keuze hebt om geen donor te zijn, maar dat je dan zelf ook geen
orgaadonatie kunt krijgen als jij dat nodig hebt.
Te verplichten geen donor, geen organen krijgen dit moet ook de weigeraar ondertekenen.
Te zeggen als je zelf geen donor bent dan krijg je zelf ook geen organen als dat nodig zou zijn
Tegen donatie? Dan ben je ook tegen 'n orgaan ontvangen na 'n ernstig ongeluk of zo???
Oftewel, geen donor? dan gaan wel donoren voor bij transplantatie...
Tv uitzending landelijk
Vaak aan te geven hoe waardevol het voor een levend persoon kan zijn om een 'beter' leven te
lijden met donororganen.
Veel aandacht op tv en in kranten van donors en ontvangers!
Veel informatie geven
Verhalen te vertellen van mensen die ontvangen hebben of donor zijn
Verplicht stellen of zij die niet zijn niet helpen
Verplicht stellen.
Verplicht te stellen.
Verplichten tenzij
Vooral transparanter te zijn
Voorlichting
Wat ze nu doen, als je een nieuw identiteitsbewijs bij het gemeentehuis aanvraagt krijg je een
formulier mee
Wat ze nu doen. Iedereen is donor tenzij je actief aangeeft dit niet te willen
Weer niet de baas te willen spelen over mensen hun lichaam.
Wet aanpassen
Wet Dijkstra in te voeren
Wet erdoor te krijgen iedereen standaard donor tenzij...
Wetgeving
Wie wil ontvangen dient ookk te willen geven.
Ze te confronteren met hun eigen sterfelijkheid
Zie hieronder
Zie toelichting
Zoals D66 dat heeft voorsgestelt, iedereen orgaandonor maken, maar wel dat je jezelf kunt
afmelden
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Zoveel mogelijk mensen aan het woord gtelaten die dan k zij een orgaandonatie nog leven

Toelichting
























Ala ik heb besloten donor te zijn, hebben mijn nabestaanden daar niets meer over te vertellen.
Het is dan mijn beslissing met mijn motivatie.
Alleen aangeven als je het niet wilt, de meeste nemen de tijd er niet voor om er over na te
denken
Als je een ongeluk ziet waarbij gewonden zijn, mag je ook niet doorrijden maar ben je verplicht te
stoppen en hulp te bieden. Zie geen verschil met donorschap..Andere mensen zijn in nood en
kunnen zo geholpen worden..
Als ze sterven dan kunnen ze nog orgaan donor worden maar dan wel als de mensen gestorven
zijn .
Campagnes zijn al veel en vaak gevoerd.
Als ik naar mezelf kijk, ben ik vóór donorschap, maar kan me net niet zetten tot het registreren,
op de een of andere manier toch n bietje eng.
Confronterende reclame beelden om aan het denken te zetten.
Dan moeten ze dat ook doen bij maxima en bij wil en en bij rutte en niet alleen bij minderheden
van ben ik te min niet meten met twee maten
Door de laatste campagne is het wel duidelijk dat er veel donoren nodig zijn om aan de vraag te
voldoen. Zoals het er nu voorstaat zal er altijd toestemming van de naasten nodig zijn.
En dan zegt een eerste kamerlid,mijn man heeft een donorhart maar ik twijfel nog of ik voor de
wet stem,dan ben je toch niet van deze wereld.Ik heb de buit binnen en laat de mensen die
smachten naar een ander orgaan maar “stikken”.
Goede voorlichting is belangrijk. Verplichten met de laatste keus aan de familie, werkt alleen
maar averechts.
Goede voorlichting is erg belangrijk. En persoonlijk vind ik het belangrijk dat mensen hun
geweten kunnen laten spreken. En Wat als je zelf een orgaan nodig zou hebben? En wat doet het
met een mens om een donatie te weigeren waar je iemand of zelfs meerdere mensen mee kunt
redden en een paar dagen later alles te verbranden of diep in de aarde te begraven?
Het is natuurlijk een enge gedachte als je nog jong bent om je organen beschikbaar te stellen na
je dood. Zo van, stel dat ik nog niet echt dood ben? Nu ikzelf al wat ouder ben, denk ik daar wat
rustiger over.
Iedereen moet gewoon donor zijn, want als de mensen een orgaan nodig hebben en ze willen
zelf niks afstaan hebben ze in mijn ogen geen recht erop want ze willen zelf ook geen donor zijn.
Ik vind het een goed voorstel, dat je kenbaar moet maken als je het niet wil zijn. Daar ben ik het
mee eens.
IK vind ieder moet zelf weten of hij of zij dit wil . Verplichten vind ik te ver gaan/
Maak mensen bewust van de noodzaak van orgaandonoren! Iedereen wil geholpen worden als
hij/zij ziek is, maar daar moeten we ons samen voor inspannen.
Meer intervieuws met mensen die in de situatie zitten,komt beter binnen dan een filmpje wat
toch geen indruk maakt
Meer voorlichting geven, met name over het proces rondom het sterven bij orgaandonatie.
Daarover bestaan nog veel misverstanden. Verder aandacht besteden aan de vraag: als je zelf
een orgaan nodig mocht hebben: weiger je dat omdat je zelf ook niet bereid bent een orgaan af
te staan?
Mensen die donor zijn "voorrang verlenen" bij ingrepen waarbij een orgaan van iemand anders
noodzakelijk is. Zij die categorisch weigeren donor te zijn of te worden voor een transplantatie
eigenlijk dan ook maar niet in aanmerking te laten komen.
Mensen op een eenvoudige wijze uitleggen wat orgaan donatie nou precies inhoudt
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Vaak beseffen mensen pas wat het inhoudt als het zelf in hun nabije omgeving hebben
meegemaakt. En het is eng. Het idee dat er na zijn of haar dood gesneden gaat worden in iemand
die jou dierbaar is.
Voorlichting houden maar ik vind donorschap of anders melden een goede zaak. Zo moet men
erover nadenken
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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