
 

      

Antwoorden op de meest gestelde vragen 
Webinar “Aan de slag met Donorregistratie”  – 8 juni 2020 

 

Vragen deel 1 – Naar aanleiding van uitleg VWS -Donorwet en campagne  

 
• Wordt er in de nieuwe campagne die half juli start, verwezen naar 

de bibliotheek voor vragen? 
De precieze invulling van de nieuwe campagne is nog niet bekend. Zodra 
we hier meer over weten zullen we dat met jullie delen. Dit zal naar 
verwachting eind juni zijn. 

 
• Wanneer is het verzendschema van de brieven bekend en waar 

vind ik dit? 
In juli staat het verzendschema van de brieven met de postcodegebieden 
op de themapagina Donorregistratie. We streven naar begin juli. 

 
• Wat is het verschil tussen de 1e en de 2e brief die mensen vanaf 1 

september gaan krijgen? 
Mensen die op 1 september a.s. nog geen keuze hebben vastgelegd in het 
donorregister krijgen een brief. Als zij naar aanleiding van deze brief geen 
keuze vastleggen in het donorregister krijgen zij zes weken later een 
tweede brief. De brieven zijn, afgezien van de eerste zin, hetzelfde. Een 
link naar deze brieven staat op de themapagina Donorregistratie.  

 
• Zijn er vanaf 1 juli ook andere papieren keuzeformulieren? En zijn 

deze formulieren na te bestellen? 
Het startpakket met voorlichtingsmaterialen, dat alle hoofdvestigingen van 
bibliotheken in de week van 15 juni krijgen, bevat 300 papieren keuze 
formulieren. Dit zijn de nieuwste formulieren die ook geldig blijven na 1 
juli a.s. De formulieren zijn vooralsnog niet na te bestellen. Mensen krijgen 
deze ook met de brief thuis. 

 
• Is er een partij die wij kunnen vragen die 

voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen? 
Er zijn bibliotheken die al een voorlichtingsbijeenkomst hebben gehouden 
of nog gaan houden, in samenwerking met lokale partners. Partijen die 
mogelijk bereid zijn om voorlichting te geven zijn onder meer:  
• Huisartsen of praktijkondersteuners 
• Verpleegkundigen 
• Donatie coördinatoren of medewerkers van ziekenhuizen 

 
• Komt er ook een landelijk telefoonnummer waar mensen met 

vragen naar kunnen bellen, net zoals dat nu mogelijk is met 
vragen over Corona? 
Er is nu al een landelijk telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met 
vragen en dit blijft beschikbaar gedurende de gehele campagne: 0900 821 
21 66. 

 

https://donorregister.nl/
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/donorregistratie.html
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/donorregistratie.html


 

      

 
 

• Verwijzen jullie bij het landelijk nummer dan ook naar de 
bibliotheek? 

In de brieven die mensen vanaf september krijgen staat dat zij voor meer 
informatie: 

- kunnen bellen naar 0900 821 2166 
- de website www.donorregister.nl of de website 

www.transplantatiestichting.nl kunnen raadplegen 
- naar de bibliotheek in de buurt kunnen gaan. 

Het is niet zo dat overal waar het telefoonnummer wordt genoemd ook 
naar de bibliotheek wordt verwezen. 

 
• Wat als de nabestaanden zich niet kunnen vinden in de keuze van 

de overledene? 
Een arts gaat altijd in gesprek met nabestaanden over de keuze van de 
overledenen ten aanzien van donatie. Als nabestaanden het niet eens zijn 
met een ‘nee’ van de overledene, zal deze keuze niet worden gewijzigd. 
Als nabestaanden met niet eens zijn met een ‘ja’ of ‘geen bezwaar’, 
moeten zij aannemelijk maken dat de overledene geen donor had willen 
zijn. De arts kan dan samen met de familie besluiten dat iemand toch 
geen donor is.  
 

• Hoe gaan we om met mensen, die tegen gewetensbezwaard zijn en 
tegen het doneren, bijv. in verband met geloof? Moeten die zich 
ook registreren? 
Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die staan ingeschreven in een 
Nederlandse gemeente komen in het donorregister te staan. Mensen die, 
om wat voor reden dan ook, tegen orgaandonatie zijn, kunnen zich met 
een ‘nee’ registeren. 

 
• Komt er ook info in Tigrinya en Somalisch beschikbaar? Pharos 

maakte iets ivm coronacrisis, was heel fijn om ook in deze talen 
info beschikbaar te hebben 
Het ministerie van VWS heeft een aantal belangrijke campagnematerialen 
laten vertalen in de acht meest gesproken vreemde talen in Nederland. 
Tigrinya en Somalisch horen daar niet bij. Wel komt er informatie 
beschikbaar over de nieuwe donorwet in het Tigrinya via de website en 
facebook pagina ‘Eritreeërs gezond’. 

 
• Komt er vanuit VWS ook informatie/advertenties in regionale 

dagbladen? 
De publiekscampagne die de invoering van de nieuwe donorwet begeleidt 
gaat half juli van start. In het kader van deze campagne gaan het 
ministerie van VWS ook berichten in regionale bladen plaatsen. 

 

https://donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/


 

      

 

Vragen deel 2- Naar aanleiding van uitleg KB - Rol van de bibliotheek 

 
• Hoe gaan we om met meer bezoekers naar de bibliotheek ivm 

corona?   
In de Crisisbiebgroep op BiebtoBieb vind je twee handreikingen: 
‘Handreiking activiteiten’ en ‘Handreiking spreekuren’. Beiden zijn 
gebaseerd op het protocol van 1 juni. Dit kun je als houvast gebruiken. De 
verwachting is overigens dat de meeste mensen vanaf september vragen 
zullen hebben, naar aanleiding van de brieven die dan verstuurd worden. 

 
• Is het de bedoeling dat de registratieplek wordt gecombineerd met 

het Informatiepunt Digitale Overheid? 
Als je al een IDO hebt geopend in jouw bibliotheek is het logische stap om 
de dienstverlening rondom Donorregistratie daar onder te brengen. Het 
filmpje van Kennemerwaard in het webinar behandelt dit onderwerp ook. 

 
 

• In de promotie is veel aandacht voor het online doorgeven van de 
keuze. Maar mensen kunnen toch ook nu al via een formulier hun 
mening doorgeven?  
Bij het Startpakket wat jullie in de week van 15 juni krijgen zitten 300 
blanco keuzeformulieren. Bij de brief van de overheid die mensen krijgen 
na 1 september zit ook een gepersonaliseerd keuzeformulier én 
retourenvelop.  

 
 

• Kan er een landelijke webinar gemaakt worden, die je met je eigen 
biebnaam kan gebruiken?   
De presentatie van het webinar van bibliotheek Hoorn staat in de groep 
Donorregistratie op BiebtoBieb. Je kunt hier je eigen logo plaatsen en 
andere gewenste veranderingen of aanvullingen maken. Een kant en klaar 
landelijk webinar is iets anders. Dan wordt het een soort online presentatie 
omdat het niet live is en er geen chatfunctie bij zit. Wellicht zijn er dan 
betere manieren, zoals een (telefonisch) spreekuur of een bijeenkomst op 
1,5 meter afstand. Ook omdat een webinar voor de doelgroep 
basisvaardigheden toch lastig is. Mochten meer bibliotheken hier behoefte 
aan hebben, kunnen we de mogelijkheid onderzoeken om een geschikte 
online presentatie te maken. Er is wel een landelijk promotiefilmpje in de 
maak waarin de bibliotheek deze dienstverlening onder de aandacht 
brengt. Dit filmpje is eind deze maand klaar, we zullen hier nog over 
communiceren. 

 

 

https://donorregister.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/document?id=474160-646f63756d656e74
https://www.biebtobieb.nl/do/document?id=474180-646f63756d656e74


 

      

 

 

• Kan de bibliotheek al starten met voorlichten d.m.v. folders etc. uit 
het pakket voordat de campagne van VWS half juli start? 
Ja, zodra het materiaal half juni bij de bibliotheken wordt bezorgd, kan dit 
direct ingezet worden in de vestigingen.  

• Komt er nieuwe bestelronde voor het nieuwe materiaal met de 
andere modellen? 
Nee, er komt geen nieuwe bestelronde. Nieuwe folders en nieuwe posters 
zullen in de zomer (voor 1 september) bestelbaar zijn. We zullen hierover 
communiceren zodra dit materiaal beschikbaar is. 

https://donorregister.nl/


 

      

 

Vragen deel 3 – Naar aanleiding van uitleg Digisterker -Educatiemateriaal 

 
• Kan de informatie op de oefenomgeving ook worden voorgelezen? 

Op dit moment  niet, mocht je gesproken voorlichting nodig hebben, kijk 
dan op www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal Daar vind je 
gesproken voorlichtingsmateriaal en animaties in 9 verschillende talen. 

 
 

• Waar vind ik de oefenomgeving?  
Deze is op verschillende manieren te vinden: 
- In Nextcloud (voor Digisterkerdocenten)  
- Op de blue printpagina van de KB over Donorregistratie voor 

publieksPC’s en gebruik thuis. 
- Via de docentenomgeving van Oefenen.nl 
- Via de openbare URL https://service.digisterker.nl/donor/ 

 
 

• Is bij het registreren een DigiD nodig? 
Tot 1 juli kan men online registreren met én zonder DigiD via 
www.donorregister.nl Na 1 juli kan online registreren alleen nog met 
DigiD, gebruikersnaam, wachtwoord én sms-controle  (of DigiD-app). Ook 
wijzigen en inzien moet kan alleen met DigiD en sms-controle.  
De oefenomgeving van Digisterker wordt hierop aangepast per 1 juli! 
Er is ook de mogelijkheid om op papier je registratiekeuze vast te leggen. 
Vanaf 1 september krijgt iedereen van 18 jaar en ouder, die zij of haar 
keuze nog niet geregistreerd heeft maximaal 2x een brief van de overheid 
incl. een papieren keuzeformulier. Hier kunnen mensen op wachten. 
Daarmee kun je zonder DigiD registreren. 

 
 

 
• Vele mensen hebben geen DigiD, komt hier nog een reclame over, 

dat de mensen die op tijd aanvragen 
Nee, er komt geen aparte communicatie vanuit de overheid over het 
aanvragen van DigiD in het kader van Donorregistratie. Als mensen via 
DigiD willen registreren en ze hebben deze nog niet of ze zijn hun inlog 
vergeten, dan is er in principe tijd genoeg voor om deze (opnieuw) aan te 
vragen tussen de verzending van de 1e en de 2e herinneringsbrief. Hier zit 
namelijk 6 weken tussen. Reageer je niet op de 2e brief dan volgt er na 6 
weken een bevestiging van je keuze om met “Geen bezwaar” geregistreerd 
te worden. Dus ook dan is er nog tijd. Je kunt op elk gewenst moment je 
keuze wijzigen. Dit gaat wel het snelste online met je DigiD. Dus mochten 
mensen zich melden zonder DigiD dan is het wel goed om te adviseren 
deze aan te gaan vragen.    

https://donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal
http://www.donorregister.nl/

