Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op
met dr. Luc Huyghe:
T +32 (0)50 535 508
E luc.huyghe@azzeno.be

Orgaan- en
weefseldonatie
azzeno.be

www.azzeno.be
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campus Knokke-Heist (8300)
Kalvekeetdijk 260 - T +32 (0)50 535 000
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000
campus Maldegem (9990)
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 404 070

azzeno.be

Orgaan- en
weefseldonatie
Orgaan- en weefseldonatie na overlijden is een
veelzijdig onderwerp waar veel mensen vragen
over hebben. Toch is nadenken over orgaan- en
weefseldonatie en het nemen van een besluit
belangrijk. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor
uw naasten.
Diverse chronische, levensbedreigende
aandoeningen kunnen enkel door middel van
een orgaantransplantatie verholpen worden
(zeer ernstige aandoeningen aan nieren, hart,
longen, pancreas, lever,...). Op dit ogenblik zijn
de wachttijden vooraleer een geschikte donor
gevonden wordt nog steeds erg lang. Nochtans
kan één donor tot 8 mensenlevens redden.
Mocht u, of een van uw naasten, overlijden
en uw mening, of die van uw naasten, is niet
bekend, dan kunnen uw naasten plotseling voor
een aantal vragen komen te staan omtrent
orgaan- en weefseldonatie. Deze vragen kunnen
ook aan u worden gesteld wanneer een van uw
naasten is overleden.
Daarom willen we u met deze folder vragen
om, ondanks de spanning en emoties die een
ziekenhuisopname met zich meebrengen,
toch even stil te staan en na te denken over
orgaandonatie.

Orgaan- en weefseldonatie
Orgaan- en weefseldonatie is het overbrengen
van gezond weefsel en organen van een
overleden (of hersendode) patiënt op of in het
lichaam van een andere patiënt.
Weefsels die geschikt zijn voor donatie zijn
bijvoorbeeld huid, botweefsel, hoornvliezen,
gehoorbeentjes, peesweefsel, hartkleppen en
bloedvaten.
Geschikte organen kunnen hart, nieren, lever,
longen, alvleesklier en dunne darm zijn.

Wet op de orgaandonatie
Orgaandonatie is in België geregeld via de Wet
van 13 juni 1986 waarbij iedereen (die Belg is
of die meer dan 6 maanden in België woont)
orgaandonor is tenzij hij of zij uitdrukkelijk verzet
heeft aangetekend in het bevolkingsregister van
de gemeente.
U kan zich ook uitdrukkelijk laten registreren als
orgaandonor bij de gemeente.
Artsen en verpleegkundigen zullen steeds in de
individuele situatie met de vertegenwoordiger(s)
van de patiënt een gesprek voeren en ieders
visie en beslissing respecteren.

Dit is een moeilijk gesprek op een moeilijk en
meestal onverwacht moment. Daarom is het
belangrijk om hierover met elkaar te spreken
en uw mening vooraf aan uw naasten kenbaar
te maken of uitdrukkelijk te registreren bij de
gemeente.
Meer info
•

www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijnen-gezondheid/overlijden-en-erfenis/
orgaandonatie

