Informatiebulletin: Donorregister en wilsonbekwamen
Wie mag zich registreren?
Iedere inwoner van Nederland van twaalf jaar en ouder kan zijn keuze over orgaanen weefseldonatie vastleggen bij het Donorregister. Maar er zijn uitzonderingen.
Wie zijn dan uitgesloten?
Personen die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen bij
orgaan- en weefseldonatie (ter zake wilsonbekwamen) zijn volgens de Wet op de
Orgaandonatie uitgesloten. Niet iedereen die in een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking verblijft, is wilsonbekwaam. Mogelijk kunnen sommige
bewoners wél een afgewogen keuze maken. Zij mogen dan ook een donorformulier
invullen. Kortom, voor elke persoon moet individueel worden bepaald of hij/zij
voldoende begrijpt én overziet wat orgaan- en weefseldonatie precies inhoudt.
Waarom worden wilsonbekwamen dan toch benaderd?
Het Donorregister stuurt jaarlijks diverse leeftijdsgroepen een donorformulier met
het verzoek dit in te vullen en terug te sturen. Voor deze landelijke aanschrijvingen
wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA). Uit deze informatie blijkt niet of iemand al dan niet wilsonbekwaam is.
Helaas kan het Donorregister deze situatie niet veranderen.
Mogen anderen een donorformulier voor een wilsonbekwame invullen?
Het donorformulier van een wilsonbekwame mag nooit door iemand anders worden
ingevuld. Ouders, andere wettelijke vertegenwoordigers, familieleden, begeleiders
of overige betrokkenen kunnen géén beslissing voor de persoon in kwestie nemen.
Dit is volgens de wet niet toegestaan. Donorformulieren die tóch door derden
worden ingevuld en teruggestuurd naar het Donorregister, zijn niet rechtsgeldig.
Kan een wilsonbekwaam persoon dan nooit donor zijn?
Jawel. Iemand die de keuze over orgaan- en weefseldonatie heeft vastgelegd
voordat hij of zij wilsonbekwaam werd, kan donor zijn. Deze wilsbeschikking blijft
geldig.
Wat als een wilsonbekwaam persoon ten onrechte staat geregistreerd?
Een registratie die heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken persoon
wilsonbekwaam was, kan uit het register worden verwijderd. De wettelijke
vertegenwoordiger (degene met het ouderlijk gezag of de voogdij, curator, mentor)
moet dan een verzoek tot verwijdering uit het donorregister indienen. Als de
wettelijk vertegenwoordiger ontbreekt, kan het verzoek ook door iemand anders bijvoorbeeld van de instelling waar de betrokken persoon verblijft - worden gedaan.
Het verzoek moet worden ingediend met een verklaring van een arts waaruit blijkt
dat betrokkene niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn of haar
belangen met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie. Om onduidelijkheid te
voorkomen, raden we u aan het bewijs van verwijdering uit het Donorregister te
bewaren bij de ten onrechte verstrekte registratiebevestiging.
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