"Registreer orgaandonoren bij hun huisarts"
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Jawel, NVA en CD&V kunnen nog samenwerken. De coalitiepartners slaan de handen in
elkaar om het aantal orgaandonoren op te krikken. Ze zien een sleutelrol weggelegd voor de
huisarts.
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Voor alle duidelijkheid: op vlak van
orgaandonatie behoort ons land al bij de
beste leerlingen van de klas. De verklaring
ligt in onze wetgeving, weten experts. Die
stelt dat elke meerderjarige Belg
automatisch orgaandonor is, tenzij je op
het gemeentehuis laat vastleggen dat je dit
niet wil.
Als het anderzijds je expliciete wens is om
na je dood donor te zijn, kan je dit óók
laten registreren op het gemeentehuis.
Want als je niets laat vastleggen, polsen
artsen bij de naaste familie naar de wens
van de overledene. En in 13,1 procent van
de gevallen weigert die een donatie, zo
blijkt uit gegevens van de Belgische Sectie

Transplantatiecoördinatoren. "Dat is niet
zo verwonderlijk", zegt CD&VKamerlid
Nathalie Muylle. "Zeker als er in de
familie nooit over het onderwerp
gesproken is. Er is maar weinig tijd om de
beslissing te nemen en dat maakt het voor
de familie vaak ondraaglijk om 'ja' te
zeggen."
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1.217 patiënten in ons
land wachten op een
orgaan
Wachtlijst
Ondanks de mooie cijfers hebben we nog
steeds een tekort aan donoren. Begin dit
jaar wachtten 1.217 mensen in ons land op
één of meer organen.
Om die wachtlijst te doen krimpen,
pleiten CD&V en NVA in een
wetsvoorstel om de registratie als donor
ook mogelijk te maken bij de
huisarts. "Het gemeentehuis is vaak een
drempel om je te laten registreren", klinkt
het. "De huisarts is met zijn kennis,
ervaring en opleiding een geschikt
aanspreekpunt."
Concreet zou de registratie kunnen
gebeuren via het eHealthplatform, dat
medische gegevens op een veilige manier
raadpleegbaar maakt voor verschillende
zorgverleners.

