
Je hoeft niet dood te zijn om te kunnen doneren. Allereerst 
kun je bloed geven, dat is ook een soort orgaandonatie. Men-
sen die een operatie ondergaan, hebben soms extra bloed 
nodig. En een kankerbehandeling kan de bloedproductie 
remmen, dus ook die patiënten hebben soms extra bloed 
nodig. Bloed doneren is tamelijk eenvoudig.
Je kunt ook beenmerg (eigenlijk bloedstamcellen) afstaan. 
De afname van beenmerg is ingewikkelder, het moet uit hol-
le botten van het bekken worden gehaald. Dat moet onder 
verdoving gebeuren. Tegenwoordig is het ook mogelijk de 
beenmergcellen uit het bloed te winnen. Daar is wel een be-
handeling vooraf voor nodig. Beenmergcellen worden onder 
meer gebruikt bij de behandeling van mensen met leukemie. 
Zie www.stamceldonor.nl voor meer informatie hierover.

Ingewikkelder is het doneren van een nier. Ook dat kan: de 
mens heeft twee nieren maar kan met één nier goed leven. 
Wie een nier doneert, zal een medisch en een psychologisch 
onderzoek krijgen. Het is een flinke operatie die vijf tot zes 
uur duurt, maar met een nier kun je wel het leven van iemand 
anders redden.
Het aantal levende nierdonoren neemt toe, al gaat het nog 
maar om enkele tientallen per jaar. Vaak zijn het familieleden 
die een nier doneren. Maar soms geeft iemand een nier aan 
een wildvreemde. Gewoon, uit naastenliefde.
Betalen voor zo’n nier is in Nederland verboden. Soms dui-
ken verhalen op over ‘orgaanhandel’. Straatarme mensen in 
bijvoorbeeld India krijgen geld om een nier af te staan. De 
nazorg voor deze mensen is vaak slecht. Wie in Nederland 
doneert – of het nu bloed, beenmerg of een nier is – moet 
dat helemaal vrijwillig en zonder enige verleiding van geld 
doen.

IK GEEF JE MIJN HART  
– OF EEN NIER
Organen kun je niet bestempelen als alleen maar onder-
delen. Ze hebben een ‘gevoelswaarde’. Je hart, dat is 
toch iets heel intiems. De zetel van de liefde! Er verschij-
nen ook wel eens berichten over patiënten die een hart-
transplantatie hebben ondergaan, en ineens een ander 
mens lijken te zijn. Ze krijgen nieuwe voorkeuren die in 
sommige verhalen worden toegeschreven aan de donor.

We weten niet precies hoe dat zit, maar dit soort verhalen 
moet je met een korreltje zout nemen. Ook al denken we 
bij ‘hart’ al snel aan liefde, biologisch gezien is het hart ge-
woon een spier die bloed rondpompt. Er zit niets bijzonders 
in het hart dat ons gedrag zou kunnen beïnvloeden. En ‘hart’ 
en ‘liefde’ waren ook niet altijd aan elkaar gekoppeld. In de 
bijbelse tijd werd het hart ook verbonden aan het verstand. 
Daarom spreekt de Bijbel over ‘overleggingen van het hart’!
Mensen die een donororgaan nodig hebben, zijn doorgaans 
flink ziek. De operatie zelf is ingrijpend, en daarna moeten 
ontvangers wennen aan een nieuw leven. Ook slikken ze veel 
medicijnen, onder meer om afstoting van het nieuwe orgaan 
te voorkomen. Dat kan hun gedrag veranderen.
Wanneer je een orgaan doneert, geef je een deel van jezelf 
weg. Maar het is niet jouw persoonlijkheid. Misschien zou 
dat bij een hersentransplantatie wel zo zijn – alleen is dat 
voorlopig nog een onmogelijkheid. En bij transplantatie van 
eierstokken of teelballen (ook nog niet mogelijk of toege-
staan) zouden de geslachtscellen de erfelijke informatie van 
de donor hebben. Kortom: het doneren van een orgaan of 
weefsel zal, zeker met de huidige mogelijkheden en regels, 
niet betekenen dat je iets van je persoonlijkheid doorgeeft.
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