
VAN WIE IS MIJN LIJF?
In Nederland krijgt iedereen die achttien wordt de vraag 
of zij/hij orgaandonor wil worden. En dan moet je dus na-
denken over je eigen dood! Mogen artsen je hart, nieren, 
hoornvlies of huid weghalen als je overlijdt? Dat klinkt 
niet zo fijn, maar met die ‘onderdelen’ kunnen andere 
mensen weer geholpen worden.
Orgaandonatie roept allerlei vragen op. Wie bepaalt of je 
echt dood bent? Maar ook: mag je eigenlijk wel iets van 
je eigen lichaam weggeven? Dat zijn vragen waar allerlei 
emoties bij komen kijken.

Eerst enkele feiten. Er zijn allerlei regels voor donoren. Je 
organen moeten goed gezond zijn. Daarnaast kun je alleen 
doneren wanneer je in het ziekenhuis overlijdt. Als je hart en 
je ademhaling stoppen, stolt je bloed en worden de organen 
waardeloos. Daarom is het nodig om donoren kunstmatig te 
beademen en te zorgen dat het hart blijft kloppen totdat de 
organen verwijderd zijn. Dit betekent dat een donor nog ge-
woon lijkt te leven! Hoe weet je nu dat iemand die ademt wel 
degelijk dood is? Daarvoor meten de artsen de activiteit in 
de hersenen. Als er bij twee opeenvolgende metingen geen 
hersenactiviteit is, is de patiënt dood.
Wanneer je aangeeft dat je donor wilt zijn, geef je toestem-
ming om na je overlijden bepaalde organen of weefsels te 
laten weghalen. De hele lijst met organen is: lever, longen, 
hart, nieren, alvleesklier en dunne darm. De weefsels die je 
af kunt staan zijn: huid, hoornvliezen, botweefsel, kraakbeen 
en pezen, hartkleppen en bloedvaten. Alles wat niet op de 
lijst staat, wordt dus ook niet weggenomen. Je kunt bij de 
donorregistratie bovendien aangeven of je alles of alleen 
sommige organen en weefsels wilt doneren.
Met de organen kun je het leven van anderen redden. Met 
hoornvlies (het doorzichtige deel dat de voorkant van je oog 

vormt) kun je iemand die blind is het zicht teruggeven. Al die 
weefsels en organen kunnen iemand helpen. Eén donor kan 
dus een heleboel mensen blij maken.
Je mag overigens niet zelf bepalen wie jouw organen krijgt. 
Daarvoor bestaat er een systeem van wachtlijsten waar ver-
schillende Europese landen aan meedoen. Dat laat zien wel-
ke ontvanger het meest geschikt is voor een bepaald orgaan. 
Een goede ‘match’ tussen donor en ontvanger verkleint de 
kans op afstoting. Wat ook meetelt is hoe slecht de gezond-
heid van een ontvanger is, en ook de afstand tussen donor 
en ontvanger is belangrijk. Organen blijven na uitname maar 
een beperkte tijd goed, dus hoe korter de reistijd, hoe beter.
Bij orgaandonatie spelen emoties natuurlijk een rol. Als do-
nor maak je dat niet mee, maar de familie die achterblijft wel. 
Het is dan ook goed om een besluit om donor te worden 
ook met hen door te spreken. Op www.donorregister.nl staat 
meer informatie over de procedure.

Het idee dat iemand na je dood delen van je lichaam weg-
neemt, is een beetje eng. Maar de vraag is ook of een chris-
ten dat mag laten doen – we geloven tenslotte in de op-
standing na de dood! De Bijbel zegt dat ons lichaam wordt 
‘gezaaid’ (1 Kor. 15:44) om in een ‘onvergankelijke vorm’ op 
te staan (1 Kor. 15:52). Bovendien omschrijft Paulus het li-
chaam als een ‘tempel van de heilige Geest’ (1 Kor. 6:19).
Natuurlijk zegt de Bijbel niets over orgaandonatie. Je kunt 
het antwoord op de vraag of je donor mag zijn ook niet di-
rect uit de Bijbel halen. Wel kun je verschillende zaken tegen 
elkaar afwegen. De Bijbel benadrukt het belang van ons li-
chaam, zoals in de verzen die hierboven genoemd zijn. Aan 
de andere kant: de Bijbel draagt ons op onze naaste lief te 
hebben. Een heel praktische manier van naastenliefde zou 
dus kunnen zijn om na je overlijden organen en weefsels af 
te staan.
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