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Wil jij,
vanaf nu,
ook donor zijn?

Voor vragen kan je steeds terecht
op de afdeling intensieve zorg.
↗ Knip dan onderstaande donorkaart uit, vul ze
in en bewaar de kaart bij je identiteitskaart.
↗ Mocht een orgaan- of weefseldonatie ooit
aangewezen zijn, hoeft je familie deze moeilijke
keuze niet voor jou te maken.
↗ We raden aan om deze keuze ook kenbaar te
maken aan je naasten en hierover in gesprek te
treden.

↗ Verpleegkundig
donorcoördinator
09 246 15 08
↗ Arts-specialist
van de afdeling
09 246 15 90

Ja! Ik ben donor
Donorkaart
Ik beslis hierbij bewust en weldoordacht om donor
te zijn en geef uitdrukkelijk de toestemming om in
geval van overlijden mijn organen en weefsel te
schenken.
Naam:
Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

Voornaam:
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Handtekening

Volg ons ook op:

BEWAAR DIT KAARTJE BIJ JE IDENTITEITSKAART

Orgaan- en
weefseldonatie
Dienst intensieve zorg

Het belang van orgaan- en weefseldonatie
↗ Orgaandonatie kan levens redden. Voor
veel patiënten met slepende, onomkeerbare
aandoeningen, is een orgaantransplantatie
de laatst mogelijk behandeling.
↗ Weefseldonatie kan de kwaliteit van leven
van patiënten enorm verbeteren. Denk aan
patiënten met ernstige oogaandoeningen of
bloedvatproblemen.
De Belgische wetgeving bepaalt dat iedereen donor
is, tenzij je uitdrukkelijk het tegendeel aangeeft.
Dat kan je doen bij je gemeente.
Een belangrijk gevolg van deze wet is dat de arts
in principe geen toestemming nodig heeft van de
familie om na het overlijden organen en/of weefsels
weg te laten nemen.
Toch zal de arts uit respect voor de nabestaanden
steeds eerst de kinderen, ouders, partner (familie
in de 1e graad) informeren over de mogelijkheid tot
orgaan- en weefseldonatie. Ze kunnen zich tegen
de donatie verzetten, tenzij de patiënt al vooraf
expliciet heeft aangegeven wel donor te willen zijn.

Soorten orgaan- en weefseldonaties
in AZ Maria Middelares
1. Orgaan- en weefseldonatie van personen die
hersendood zijn, bv. na een hersenbloeding of
hersentrauma. De hersenen en de hersenstam zijn
onomkeerbaar dood. Deze diagnose wordt gesteld
door drie onafhankelijke artsen. Om wettelijke redenen staan zij volledig los van de medische teams
die instaan voor de wegname en transplantatie van
de organen.
2. Orgaan- en weefseldonatie van personen met
een ernstige ziekte (‘donatie na hartstilstand’)
bij wie verdere therapie geen baat meer heeft.
Dit kan gaan om bv. patiënten met een ernstige
hersenbeschadiging of in het eindstadium van een
zenuwziekte.
Wanneer de patiënt noch zijn familie of vertegenwoordiger bezwaar aangetekend heeft tegen orgaanen weefseldonatie, wordt de therapie gestopt in het
operatiekwartier, waar de organen en weefsels
worden weggehaald.
3. Weefseldonatie van overleden patiënten.

Welke organen en weefsels komen in
aanspraak voor transplantatie?
Geschikte organen zijn hart, longen, lever, alvleesklier (pancreas), nieren en dunne darm. Ook weefsels
zoals huid, hoornvliezen (cornea), bot- en peesweefsel, (slag)aders en hartkleppen komen in aanmerking voor transplantatie.

Wat gebeurt er na de donatie?
De ingreep vindt vrijwel altijd ‘s avonds of
‘s nachts plaats en met het grootste respect
voor de overledene en de nabestaanden. De dag
na de operatie kunnen nabestaanden hun dierbare
steeds groeten in het mortuarium. De begrafenis
of crematie kan op het gewone tijdstip plaatsvinden en moet niet worden uitgesteld door de
donatieprocedure.

Kosten donatie
Vanzelfsprekend is de familie niet aansprakelijk
voor de kosten die gepaard gaan met de orgaandonatie. Het ziekenfonds van de ontvangers betaalt de rekeningen voor de verschillende onderzoeken en de donoroperatie. Omgekeerd kan voor
de donatie zelf geen enkele vergoeding worden
gevraagd en blijven de kosten voor de begrafenis
of crematie ten laste van de familie.

Contact met de donorfamilie
of -ontvangers?
De Belgische wet verbiedt elke vorm van identiteitsmededeling tussen de orgaandonor en de
orgaanontvanger. Concreet betekent dit dat de
familie en nabestaanden van de donor niet weten
wie de organen kreeg en de ontvanger niet weet
wie hem een orgaan of weefsel schonk.

In overleg met het universitair transplantatiecentrum
waarmee we nauw samenwerken wordt bepaald
welke organen en weefsels geschikt zijn.
Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden

