
Keuze 4
Ik laat de beslissing over aan een specifieke
persoon. Hij of zij beslist na mijn overlijden
of mijn organen en weefsels wel of niet
beschikbaar worden gesteld voor transplantatie.

Zie ook de achterkant van het formulier “Bij keuze 4”.
Vul nu de datum en uw handtekening in.

Keuze 3
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.
Zij beslissen na mijn overlijden of mijn organen
en weefsels wel of niet beschikbaar worden
gesteld voor transplantatie.

Vul nu de datum en uw handtekening in.

Keuze 1
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn
overlijden beschikbaar voor transplantatie.

Zie ook de achterkant van het formulier “Bij keuze 1”.
Vul nu de datum en uw handtekening in.

Keuze 2
Ik stel mijn organen en weefsels na mijn
overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Vul nu de datum en uw handtekening in.

Geef één keuze aan.

Kruis het hokje zó aan: Doe dit uitsluitend met pen.

Een eventuele correctie geeft u zo aan:

Informatie die buiten de hokjes staat, kan niet worden verwerkt.

Donorverklaring

Voorletters Tussenvoegsel*

Achternaam**

Straat

Huisnummer Toevoeging***

Postcode Plaats

Geboortedatum Geslacht M V
dag maand jaar

* Tussenvoegsel: dit is bijv. van, van de, van der, etc. ** Gehuwde vrouwen ook meisjesnaam vermelden *** Toevoeging: dit is bijv. SOUS voor
souterrain, HS voor huis, of A,B,C etc., of I,II, of III etc. voor de etage. Bij geen toevoeging niets invullen

F
M

1
a

.0
2

Datum Handtekening

dag maand jaar

Door toezending van dit formulier laat u uw keuze registreren bij
het Donorregister.Toch blijft het belangrijk dat uw naasten op de
hoogte zijn van uw keuze!
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Bij keuze 1

Desgewenst invullen als u keuze 1 heeft aangekruist.

Ik wil wel donor zijn, maar niet van alle onderstaande organen en weefsels.

De door mij aangekruiste organen of weefsels stel ik na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Alvleesklier Hart Lever

Bloedvaten Hartkleppen Longen

Botweefsel, kraakbeen Hoornvliezen Nieren

Darmen Huid

Voorletters Tussenvoegsel*

Achternaam

Straat

Huisnummer Toevoeging**

Postcode Plaats

Telefoon

Land

Bij keuze 4

Alleen invullen als u keuze 4 heeft aangekruist.

De beslissing om mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar te stellen voor transplantatie wil ik

overlaten aan:

* Tussenvoegsel: dit is bijv. van, van de, van der, etc.
** Toevoeging: dit is bijv. SOUS voor souterrain, HS voor huis, of A,B,C etc., of I,II, of III etc. voor de etage. Bij geen toevoeging niets invullen

Het invullen van onderstaande gegevens kan alleen als u keuze 1 of 4
heeft aangekruist.

en pezen

Denkt u aan uw handtekening en de datum op de voorkant van deze verklaring?

Het Donorregister maakt deel uit
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Wilt u een andere persoon aanwijzen of zijn er veranderingen in het adres of telefoonnummer van de aangewezen

persoon, dan moet u dat zelf doorgeven aan het Donorregister.

Correspondentieadres:
Antwoordnummer 10150, 6460 ZP Kerkrade
Geen postzegel nodig
Telefoon 0900 - 821 21 66 ( 0,10 per minuut)
www.donorregister.nl
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