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Op het moment dat ik dit schrijf, gaan de 
eerste brieven de deur uit. Bijzondere 
brieven, wat mij betreft. Het zijn namelijk 
de oproepen voor de mensen, die hun 

keuze nog niet hebben vastgelegd in het donorregister. 
In de lange periode dat ik bezig was met de wijziging van 

de donorwet, zoals we die hebben sinds 1996, heb ik me 
vaak afgevraagd of we het ooit zouden redden: het 
verkleinen van de wachtlijst voor patiënten die een donor-
orgaan nodig hebben. Het masterplan orgaandonatie was 
op de wetswijziging na uitgevoerd, maar had niet vol-
doende opgeleverd. Er was veel weerstand bij de politiek 
om de wet aan te passen, achtereenvolgende kabinetten 
weigerden een verandering. 

En toch lukte het uiteindelijk om met één stem meer-
derheid in 2016 (4 jaar geleden alweer!) de wetswijziging 
door de Tweede Kamer te loodsen. In 2018 volgde de 
stemming in de Eerste Kamer en ook daar stemde 
uiteindelijk een meerderheid voor de nieuwe Donorwet. 
Dat die meerderheden bereikt zouden worden was van 
tevoren nog lang niet duidelijk. Want de stemmingen 
waren in beide Kamers een vrije kwestie. Stemmen 
gebeurde dus niet zoals gewoonlijk per fractie. Elk 
Kamerlid stemde volgens zijn of haar persoonlijk geweten.

Voór die duidelijkheid er was fietste ik op een dag door 
Utrecht, reisde met de trein, liep door Den Haag, keek  
om me heen en dacht: als het lukt, staat straks werkelijk 
iedereen die ik hier nu zie in het donorregister. Door de 
eigen keuze vast te leggen, of door akkoord te gaan met  
de registratie ‘geen bezwaar’ als ze niet reageren. Dat moet 
toch effect hebben voor de wachtlijst. Tegelijkertijd 
realiseerde ik me dat het voor sommigen heel moeilijk is 
om zelf de keuze te maken over hoe ze geregistreerd willen 
worden. Om erover na te moeten denken. Hun eigen 
einde. Toch hoop ik dat mensen bij dat nadenken over hun 
keuze, willen bedenken hoe groot de urgentie is. Hoe 
belangrijk het is dat mensen met orgaanfalen een nieuwe 

kans op leven krijgen. Een beter, gezonder en langer leven.
Tijdens de eerste maanden van de Coronacrisis hebben 

er vrijwel geen orgaantransplantaties plaatsgevonden.  
Heel veel reguliere zorg kon niet plaatsvinden. Dat heeft 
mensenlevens gekost. Terwijl we er juist alles aan willen 
doen om, waar dat mogelijk is, levens te redden. Tegelijker-
tijd is gebleken dat ook een aanzienlijk deel van de regu-
liere zorg helemaal niet gemist wordt. Dat verschaft 
nieuwe inzichten. Er wordt nu onderzocht of we dat goed 
in beeld kunnen krijgen, waardoor er meer ruimte en 
financiering vrijkomt voor de patiënten die medische zorg 
het hardst nodig hebben. Naast een volledig donorregister 
dient er voldoende capaciteit te zijn om de transplantaties 
uit te voeren. 

De brieven met een oproep om te registreren belanden 
niet voor niets op de deurmat. Een belangrijk doel van de 
donorwet is het verschaffen van duidelijkheid. Hopelijk 
leggen mensen zélf hun keuze voor het donorregister vast. 
Bespreken ze dat met hun familie. Opdat er geen twijfel is 
voor de nabestaanden, mocht dat hele moeilijke moment 
aanbreken van het potentieel donor-zijn van hun geliefde 
familielid. 
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Donorwet streeft naar transparantie en 
duidelijkheid: maak je keuze kenbaar!


