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Nieuwe donorwet 

 

 

 

 

 
 

 

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze donorwet zorgt ervoor dat iedereen vanaf 18 jaar 

of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na 

overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van actieve 

donorregistratie. Wat betekent dat? 

 

De donorwet voor 1 juli 2020 
 

 

 

Toestemmingssysteem 

 Zodra iemand geen keuze heeft 

gemaakt wordt zijn/haar beslissing over 

orgaandonatie overgelaten aan de 

familie. 

 Iemand die niet goed begrijpt wat 

orgaandonatie na zijn overlijden inhoudt 

(wilsonbekwaam), kan geen donor 

worden. 

 Een wettelijke vertegenwoordiger mag 

geen toestemming geven van mensen 

boven de 16 jaar. Onder de 16 jaar is dit 

wel mogelijk.  
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Systeem van actieve donorregistratie 

 De wettelijk vertegenwoordiger van de 

cliënt (curator of mentor) mag 

toestemming geven of bezwaar maken 

tegen orgaandonatie.  

 In het ziekenhuis moet een aangewezen 

functionaris onderzoeken of de 

betrokkene op het moment van zijn 

beslissing de gevolgen van zijn keuze 

heeft kunnen overzien.  

 Wanneer de wens van de cliënt niet 

helzelfde is als wat er in donorregistratie. 



 Goed om te weten… 

 

 

 

 

 

Wat betekent donorregistratie voor de cliënt? 
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe Donorwet in. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar 

komt dan in het Donorregister. Op www.donorregister.nl kan de 

cliënt/cliëntvertegenwoordiger zijn keuze invullen. Als er vóór 1 juli 2020 nog geen 

keuze is ingevuld, dan krijgt de cliënt een brief ter herinnering. Ondanks het 

coronavirus blijft de datum van de invoering van de wet ongewijzigd (1 juli 2020), 

maar de uitvoering van de wet wordt wel aangepast. Wat moet je hiervoor weten? 

▪ Cliënten vanaf 18 jaar en ouder, die nog niet staan ingeschreven in het 

Donorregister, ontvangen na 1 september 2020 in plaats van na 1 juli 2020 een brief. 

In deze brief wordt gevraagd om een keuze over orgaandonatie te maken en vast te 

leggen in het Donorregister. De overheid verstuurt de brieven niet naar iedereen 

tegelijk. Niet iedereen zal op hetzelfde moment de brief krijgen. De brieven worden 

per postcode gebied verstuurd. 

▪ De cliënt kan vanaf 1 september 2020 tot maart 2021 de brief verwachten. 

Oorspronkelijk was de termijn waarbinnen de cliënt de brief kon ontvangen vier 

maanden. Pas vanaf december/januari zal de categorie ‘geen bezwaar’ in het 

Donorregister worden gevuld. 

 

 
Wanneer wilsonbekwaam voor donorregistratie? 
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. Ben je wettelijk vertegenwoordiger? Zie deze infographic van de 

VGN over de donorregistratie waarin ze uitleggen wat er gebeurt na het overlijden, 

de keuzemogelijkheden worden uitgelegd en wat het gevolg is van de keuze bij het 

overlijden.  

 

 

Wat is de rol van Tragel? 
Tragel heeft geen rol in donorregistratie, ook niet in het vaststellen van 

wilsonbekwaamheid. Tragel verwijst enkel naar de juiste informatie en websites van 

VGN, Rijksoverheid en Donorregistratie over de nieuwe donorwet met behulp van 

deze flyer. Vragen? Bespreek deze met de eerste begeleider.  

 

 

Wil je meer informatie? Kijk dan naar: 
▪ De FAQ van VGN. Hierin beantwoord de VGN de veel gestelde vragen over de 

nieuwe donorwet in relatie tot wils(on)bekwame cliënten, wettelijk 

vertegenwoordigers en het proces. 

▪ Het Donorregister. Deze site staat alle informatie over het nieuwe Donorregister. 

Ook kun je via deze site de keuze doorgeven.  

▪ Raadpleeg Steffie voor uitleg in begrijpelijke taal: Hoe werkt orgaandonatie? Steffie 

is een website voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en 

laaggeletterden. 

 

http://www.donorregister.nl/
https://www.vgn.nl/system/files/2020-03/infographicDonorregister-wilsonbekwaamheid-a3DEF.pdf
https://www.vgn.nl/documenten/vgn-kansplus-iederin-faq-nieuwe-donorwet-voor-zorgorganisaties-def-versie-maart-2020pdf
https://www.donorregister.nl/
https://hoewerktorgaandonatie.nl/nl/

