Registratie
Uw keuze over orgaandonatie
–	Met dit formulier kunt u uw keuze over orgaan- en
weefseldonatie laten registreren bij het Donorregister.
–	U kunt uw keuze altijd wijzigen.
Dat kan via www.donorregister.nl of door een nieuw
formulier in te vullen en op te sturen.
–	U hoeft wijzigingen in uw persoonsgegevens niet aan het
Donorregister door te geven. Het Donorregister wordt door
uw gemeente automatisch op de hoogte gehouden van
wijzigingen.
–	Het Donorregister stuurt u binnen zes weken na ontvangst
van dit formulier een registratiebevestiging per post.
Heeft u vragen?
Telefoon: 0900 - 821 21 66 (lokaal tarief)
Email: info@donorregister.nl
Internet: www.donorregister.nl
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Uw persoonlijke gegevens
> Schrijf één blokletter of cijfer in een invulhokje

N A A M

Voorletters													

Voorletters en tussenvoegsel
Achternaam

Tussenvoegsel

1

9

7

5

> bijv. van of van der

				
> zoals op identiteitsbewijs

Achternaam
Straat

Straat
Huisnummer												

Toevoeging

> zoals b of II voor etage

				

Huisnummer en toevoeging

Postcode										

Plaats

		

Postcode en plaats
Dag		

Maand		

Jaar								

		

Geboortedatum

Geslacht

■

man		

■

vrouw

> Kruis uw keuze over orgaandonatie aan op de achterkant van dit formulier.
Niet invullen
In																	

Doc-nr.

|																	 |
Prodoc-nr.															

Hand.contr.
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|																	 |
Ongeldig															

Brief contr.

|																	 |
A/B-nr.																

Stknr.

|																	 |

E
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Maak een keuze uit één van de vier mogelijkheden en onderteken het formulier
Geeft u wel of geen toestemming om uw organen en weefsels na uw overlijden beschikbaar te stellen voor transplantatie?
Of beslist iemand anders voor u? U kunt kiezen uit de onderstaande vier mogelijkheden.

> Zet een kruisje in het hokje van uw keuze. Doe dit met een blauwe of een zwarte pen:
> Heeft u een verkeerd hokje aangekruist? U kunt dit herstellen door het hokje helemaal in te kleuren:
> Informatie die u buiten de hokjes schrijft kan niet worden verwerkt.

en een ander hokje aan te kruisen:

Keuze 1 Ja, ik geef toestemming
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden wel beschikbaar voor transplantatie.

> Hieronder kunt u bepaalde organen en weefsels uitsluiten voor transplantatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.donorregister.nl
Ik wil wel donor zijn, maar de door mij aangekruiste organen of weefsels stel ik niet beschikbaar voor transplantatie:
alvleesklier

darmen

hoornvliezen

longen

bloedvaten

hart

huid

nieren

botweefsel, kraakbeen en pezen

hartkleppen

lever

Keuze 2 Nee, ik geef geen toestemming
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3 Mijn nabestaanden beslissen
Ik laat de beslissing over aan mijn familie en eventuele partner.
Mijn nabestaanden beslissen of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

Keuze 4 Een specifieke persoon beslist
Ik laat de beslissing over aan iemand anders. Hieronder geef ik aan wie de beslissing mag nemen na mijn overlijden.
De onderstaande persoon beslist of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie:
Voorletters						

Tussenvoegsel

> bijv. van of van der		

Achternaam

|								 |										 |
Straat																									

Huisnummer			

|																										 |				
Postcode										

		

Plaats															

Land

|											

|

		

Toevoeging

> zoals b of II voor etage

|

> Vul hieronder één of twee telefoonnummers in waarop de door u aangewezen persoon in geval van uw overlijden bereikt kan worden (incl. kengetal).
Telefoon 1																				

Telefoon 2

		
Veranderingen in het adres of telefoonnummer van de door u aangewezen persoon moet u zelf doorgeven aan het Donorregister. Wilt u een
andere persoon aanwijzen voor de beslissing? Dan moet u dit ook zelf doorgeven aan het Donorregister.
Als de aangewezen persoon na uw overlijden niet bereikbaar is, beslissen uw nabestaanden.
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Ondertekening
Onderteken het formulier en stuur het naar:
Donorregister
Antwoordnummer 10150
6460 ZP Kerkrade

DFMa . 10

Geen postzegel nodig.

Uw handtekening:

Dag		

Maand		

Jaar

