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Digitale oefenomgeving van Digisterker
Voor mensen die moeite hebben met de computer
of bang zijn dat ze het fout doen heeft Digisterker
een digitale oefenomgeving “Oefenen met het
Donorregister” ontwikkeld. Deze oefenomgeving is vrij
beschikbaar onder andere via service.digisterker.nl/donor.
Naast oefenen met registreren vind je er ook uitleg over
de wet en een korte quiz. Ook kun je daar de werkboekmodule downloaden om in te zetten als hand-out voor
klanten die liever op papier een stap-voor-stap uitleg willen.

Meer informatie
of inspiratie?
Word lid van de BiebtoBieb-groep Donorregistratie.
Hier kun je plannen delen, ervaringen uitwisselen,
inspiratie opdoen en vragen stellen.
Kijk regelmatig op de themapagina Donorregistratie www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/
donorregistratie.html om op de hoogte te blijven van
actueel ondersteuningsaanbod. Abonneer je op de
nieuwsbrief van www.digisterker.nl.
Overzicht handig links en websites
• www.donorregister.nl
• www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal
• www.hoewerktorgaandonatie.nl
• www.transplantatiestichting.nl
• www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/
donorregistratie.html
• service.digisterker.nl/donor
• BiebtoBieb-groep Donorregistratie

De oefenomgeving is toegangelijk via de blueprintpagina,
deze is voor WaaS-bibliotheken beschikbaar in de landelijke
blueprint map. Zie hiervoor het artikel op metdekb over
recent gepubliceerde blueprintpagina’s. Niet WaaSbibliotheken vinden een voorbeeld in de marketingtoolkit.
Daarnaast is er een docentpresentatie en een werkboekmodule beschikbaar. Docenten vinden deze in het Digisterker systeem NextCloud en kunnen deze downloaden
en gebruiken in een Digisterker cursus of workshop. Heb
je geen Digisterker licentie? Neem dan even contact op
met Digisterker.

Contactgegevens
Koninklijke Bibliotheek
Stephanie Verhagen
stephanie.verhagen@kb.nl
06-50250375

Stichting Digisterker
Kim Keijsers
kim.keijsers@digisterker.nl
06-48351545
Deze handreiking is opgesteld door Stichting
Digisterker en de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport (VWS)

Disclaimer
Deze handreiking dateert van begin april ‘20 en is bijgesteld op 1 mei ‘20. Door de maatregelen rondom COVID
19 kan de informatie in deze handreiking aan verandering
onderhevig zijn. Kijk voor de meest actuele informatie op
www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/
donorregistratie.html en in de Biebtobieb-groep Donorregistratie.

AAN DE SLAG MET
DONORREGISTRATIE
Een handreiking voor
bibliotheekmedewerkers
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Inleiding
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Veel mensen zullen hier vragen
over hebben. Ook in jouw bibliotheek
kun je vragen van burgers verwachten.
De Koninklijke Bibliotheek en Stichting
Digisterker bieden met deze handreiking uitleg en ondersteuning aan jouw
bibliotheek om burgers goed verder te
helpen.
We wensen je veel succes met deze
mooie uitdaging!

De rol van
de Bibliotheek
De Bibliotheek als wegwijzer
Een keuze maken over orgaan- en weefseldonatie is
niet eenvoudig. Met name bij kwetsbare doelgroepen
kunnen de keuze en de registratie veel vragen oproepen.
Denk aan senioren, nieuwkomers of mensen met
lage taal- of digitale vaardigheden. Daarom werken
Stichting Digisterker, de Koninklijke Bibliotheek (KB)
in afstemming met de Vereniging van Openbare
Bibliotheken (VOB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om de
nieuwe donorwet uit te leggen.
Met deze samenwerking willen we mensen die moeite
hebben om de wet te begrijpen een plek bieden waar
ze met hun vragen terecht kunnen. De Bibliotheek
is daarvoor geschikt als neutrale plek waar mensen
terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.
Het gaat er dus om dat mensen geholpen worden
om weloverwogen een persoonlijke keuze te maken
en dat ze in staat gesteld worden om deze keuze
vast te leggen. Zie hiervoor de videoboodschap die
(voormalig) minister Bruno Bruins speciaal insprak
voor bibliotheken.
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Wat is beschikbaar vanuit
de KB en Digisterker?

Webinar - Aan de slag
met donorregistratie

Marketingtoolkit
Naast het voorlichtingsmateriaal van VWS vind je
aanpasbare promotiematerialen in de landelijke huisstijl in de marketingtoolkit van de KB en Digisterker.
•
De infographic in eenvoudige taal met verwijzing
naar de bibliotheek. Deze kun je gebruiken als
praatplaat of uitzetten via lokale vindplekken en
samenwerkingspartners.
•
Tafelbanner voor bij publieks pc
•
Narrowcasting
•
Web- en socialbanners
•
Logo donorregistratie
•
Posters en flyers
•
Voorbeeld blueprintpagina Donorregistratie
voor niet WaaS-bibliotheken.
•
Voor WaaS-bibliotheken is de pagina beschikbaar in de landelijke blueprintmap.
•
Voorbeeld brief aan partners om hen te informeren over de ondersteuning van de bibliotheek
•
Voorbeeld persbericht voor in nieuwsbrief of
lokale krant
•
Speciale editie van een display poster over
Donorregistratie om de collectie te promoten
en mensen over hun persoonlijke keuze te laten
nadenken.

Op maandag 8 juni verzorgen de KB, Digisterker
en VWS samen een webinar over de donorwet om
je goed voor te bereiden op deze dienstverlening.
Je kunt je hiervoor alvast inschrijven via
academieportal.nl/digisterker.

De toolkit is vanaf 21 april beschikbaar op de
portal van de landelijke huisstijl landelijkehuisstijl.nl/
nl/Account/Logon. Bekijk samen met je marketeer
welke tools geschikt zijn voor jouw bibliotheek.

Videoboodschap (voormalig) minister Bruno Bruins

Help mensen een eigen afweging te
maken door hen te wijzen op websites
en betrouwbare informatiekanalen.

Vertel mensen HOE ze een keuze kunnen
maken. Vinden ze het spannend? Mensen
kunnen oefenen met het maken van hun
keuze in de oefenomgeving van Digisterker
via service.digisterker.nl/donor

Geef geen persoonlijk advies, blijf neutraal in
je boodschap. Mensen mogen hun eigen keuze
bepalen.

VRAGEN
OVER
DONORREGISTRATIE?
Kom naar de informatiebijeenkomst in de Bibliotheek

IK STA ER
IK STA
AL IN.
ERSTA
AL IN.
IK
ER AL IN.
upload uw eigen logo
EN JIJ?EN JIJ?EN JIJ?
Denk er nu evenDenk
over er
na nu
en even
vul Denk
over er
nanu
en even
vul over na en vul
jouw keuze in opjouw
donorregister.nl
keuze in op
donorregister.nl
jouw
keuze in op donorregister.nl

https://youtu.be/FUpIdavENJU

DO

Flyer (concept)

Vertel mensen dat ze ieder moment
hun keuze weer kunnen wijzigen als
ze van gedachten veranderen.

DO

IK STA ER AL IN.
supermarkten en bij andere vindplaatsen.
EN JIJ?
IK STA ER AL IN.
Hang posters op in wachtruimtes
van partners,
EN JIJ?
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Denk er nu even over na en vul
jouw keuze in op donorregister.nl

IK STA ER AL IN.
EN JIJ?

Verstrek de infographic met verwijzing naar de Bibliotheek
aan
Denk erook
nu even over
na en vullokale partners.
Zij kunnen deze uitreiken aan mensen die uitleg nodig hebben
de registratie.
jouw keuze in opbij
donorregister.nl
Je mag partners ook wijzen op het bestaan van de oefenomgeving “Oefenen met het
Donorregister” zodat ze zelf aan de slag kunnen met hun doelgroep.
Deze oefenomgeving is openbaar.
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DON’T
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17/10/2019 14:15

Denk er nu even over na en vul
uw keuzematerialen
in op donorregister.nl met beeld uit de toolkit NIET
Gebruikjode
na 1 oktober 2020. Dit in verband met de rechten
op de beelden. In het najaar komt nieuw materiaal
beschikbaar in de toolkit met nieuwe rechten vrije
beelden.
DTP15102501D4 - BB154-006817-00 - Altermedia - 297x420mm_V7zonderTAG.indd 5

IK STA ER AL IN.
17/10/2019 14:15
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Wat is beschikbaar vanuit VWS?
Voorlichtingsmateriaal VWS
Elke bibliotheekorganisatie wordt door VWS verzocht
om uiterlijk woensdag 20 mei voorlichtingsmateriaal
te bestellen wat past bij het aantal vestigingen en het
verzorgingsgebied. Dit kan vanaf 6 mei via de speciale
bestelportal van Bibliomedia donorregister.bibliomedia.nl.
Er is voor elke bibliotheekorganisatie een startpakket
beschikbaar met flyers en posters en factsheets van VWS
met uitleg over de wet voor bibliotheekmedewerkers.
Heb je voor je vestigingen meer materialen nodig zoals
extra posters of folders in andere talen, dan kunnen deze
gratis, naar behoefte worden bijbesteld. Later bijbestellen
blijft mogelijk, echter worden dan handling- en verzendkosten niet meer door VWS gedragen.
Factsheet
Om bibliotheken voor te bereiden op de ondersteuning aan burgers stelt VWS een speciale
factsheet op voor alle informatiemedewerkers van de
bibliotheek. Dit informatieblad bevat de belangrijkste
informatie over donorregistratie. Verspreid dit onder
collega’s zodat zij zich kunnen voorbereiden op vragen
van klanten. Medewerkers die zich een beeld willen
vormen van de registratieprocedure in het Donorregister
kunnen dit bekijken via service.digisterker.nl/donor.

Voorlichting in eenvoudige taal of andere talen
Voor burgers die de Nederlandse taal onvoldoende
begrijpen is ook eenvoudige informatie over de nieuwe
donorwet (in eigen taal) beschikbaar.
Er zijn animaties, folders en infographics beschikbaar in
Nederlands, Engels, Arabisch, Pools, Duits, Frans, Spaans,
Turks en Chinees. De infographics kun je aanvragen
of downloaden via de eerder genoemde bestelportal
van Bibliomedia. De animaties en folders vind je op
www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal.
Daarnaast is er een filmpje beschikbaar met eenvoudige
uitleg over orgaandonatie. Deze animatie is beschikbaar
in Nederlands, Turks en Arabisch. Zie ook
www.hoewerktorgaandonatie.nl/.

De nieuwe donorwet
Wat houdt deze wet in?
Met de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 ingaat, wordt iedereen van 18 jaar en
ouder die ingeschreven staat in de Basisregistratie van een Nederlandse gemeente
en zelf geen keuze vastlegt, in het nieuwe Donorregister geregistreerd met ‘Geen
bezwaar tegen orgaandonatie’ tenzij iemand aangeeft dat hij/zij dit niet wil. Via de
website www.donorregister.nl kun je aangeven of je donor wilt zijn. Bovendien kun
je aangeven in het register – als je donor wilt zijn - welke organen en weefsels je wel
of niet wilt doneren.
Er zijn 4 keuzes mogelijk:

In zowel de 1e als de 2e herinneringsbrief worden
burgers erop gewezen dat zij voor uitleg naar een
bibliotheek bij hun in de buurt kunnen gaan. Dit
gebeurt als volgt:

Folder

HET NIEUWE
DONORREGISTER
WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?

WAT BETEKENT
DAT VOOR MIJ?
In deze folder leest u er alles over.

Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dan komt
iedereen vanaf 18 jaar die is ingeschreven in een Nederlandse
gemeente in het nieuwe Donorregister. In het nieuwe
Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen
organen en weefsels aan een patiënt wilt geven.
Bijvoorbeeld een nier, longen of huid. Als u uw keuze invult,
weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet
orgaandonor wilt worden. U vult uw keuze in op
www.donorregister.nl. Wanneer u uw keuze al heeft ingevuld,
hoeft u niets te doen.

Nadenken, kiezen en invullen.
Veel mensen hebben al ingevuld of ze donor willen zijn. Maar veel

Meer weten over de nieuwe wet, de keuzes en het
Donorregister? Kijk op www.donorregister.nl Of op www.
transplantatiestichting.nl. Hier vind je uitleg over orgaandonatie.

mensen ook nog niet. Als u het nog niet weet, is het belangrijk dat u goed

Verwijzing naar de Bibliotheek in de brief

nadenkt. U kunt er met uw familie of vrienden over praten. Wat vinden

Infographic

zij? Of lees erover op www.donorregister.nl. Met vragen kunt u ook bellen
met het Donorregister. Als u het weet, vul dan uw keuze in het
Donorregister in.

Ik heb mijn keuze al ingevuld, wat nu?
Heeft u al een keuze ingevuld? En wilt u niets veranderen? Dan hoeft u
niets te doen. Uw keuze blijft in het Donorregister staan.

WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?

U kunt uw keuze altijd weer veranderen.

Poster

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in.
Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt dan
in het nieuwe Donorregister. Het is belangrijk
dat u een keuze invult. Dan weet uw familie,
partner of vriend(in) of u na uw overlijden
orgaan- en weefseldonor wilt worden.

Wat kan ik kiezen?

Vul uw keuze in op www.donorregister.nl.

Ja, u wilt donor worden.

U wilt dat uw partner
of familie voor u kiest
na uw overlijden.

Nee, u wilt geen donor worden.

U wilt dat iemand anders
voor u kiest na uw overlijden.
Zoals een goede vriend.

Tijdspad persoonlijke brieven
Vanaf 1 september 2020 wordt iedere burger die geen
keuze heeft gemaakt maximaal 2 keer benaderd met een
persoonlijke brief, om alsnog (digitaal) een keuze te maken.
Bij deze brieven zit ook een papieren keuzeformulier en
retourenvelop waarmee iemand zijn of haar keuze kan
laten registreren. De post bestaat uit een brief, een keuzeformulier, een informatieflyer en een retourenvelop.
Tussen 1 september 2020 en medio december 2020
ontvangt iedereen in Nederland die nog geen keuze
gemaakt in elk geval de 1e herinneringsbrief.

Wat gebeurt er als ik niets invul?

Als u voor 1 juli 2020 niets invult, komt bij uw
naam “Geen bezwaar tegen orgaandonatie” te
staan. Dat betekent dat uw organen en weefsels
na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan.
Vul een keuze in, zodat uw familie, partner
of vriend(in) weet wat u wilt.

Ik heb mijn keuze al
ingevuld, wat nu?
register staan.

www.donorregister.nl

1 juli 2020

Geen bezwaar
tegen orgaandonatie

Kan ik mijn keuze
veranderen?

U kunt uw keuze altijd
veranderen op
www.donorregister.nl.

IK STA ER AL IN.
EN JIJ?

DO

Denk er nu even over na en vul
jouw keuze in op donorregister.nl

Kijk op www.donorregister.nl, bel 0900 821 21 66 (zonder extra belkosten)
of ga naar de Bibliotheek voor meer informatie of uitleg.
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Campagne VWS
Met een landelijke publiekscampagne “Het nieuwe
Donorregister. Wat betekent dat voor mij?” zet de
overheid erop in zoveel mogelijk mensen bekend
te maken met de nieuwe wet zodat zij voor 1 juli hun
persoonlijke keuze vastleggen in het Donorregister. Deze
campagne loopt vanaf vorig jaar maar ligt nu tijdelijk stil
vanwege COVID 19. De campagne wordt per 15 juli weer
opgestart met een aangepast tijdspad en een aangepaste
communicatie boodschap.

17/10/2019 14:15

Let op: De volledige tekst van de herinneringsbrief
kun je lezen op de themapagina donorregistratie
www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/
donorregistratie.html.
Wanneer de wet ingaat op 1 juli zijn er, naar
verwachting, nog ca. 7 miljoen mensen die geen
keuze hebben vastgelegd. De herinneringsbrieven
worden, op postcodegebied verzonden tussen 1
september 2020 en medio 2021 met wekelijkse
zendingen. Het definitieve landelijke verzendschema
vind je zodra het bekend is op de themapagina
donorregistratie www.bibliotheekenbasisvaardigheden.
nl/aanpak/donorregistratie.html.
Maakt iemand, na beide herinneringsbrieven nog steeds
geen keuze? Dan pas wordt hij/zij toegevoegd in het
donorregister met de vermelding “geen bezwaar” en
ontvangt hiervan een 3e brief ter bevestiging. Let op!
Men kan altijd zijn/haar keuze wijzigen.

Check op de themapagina donorregister www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/donorregistratie.html wanneer
in jouw verzorgingsgebied de brieven verstuurd worden en plan
daaromheen extra promotie en activiteiten.
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PLUS-variant:
Extra activiteiten en ondersteuning

Hoe kun je meedoen? Tips en inspiratie
De donorwet raakt twee belangrijke pijlers van de Bibliotheek. Enerzijds de informatiefunctie; het zoeken en geven van neutrale betrouwbare informatie. Anderzijds
ondersteunen bibliotheken ook burgers die onvoldoende vaardig zijn om te
kunnen meedoen in de samenleving. De verwachting is daarom dat de meeste
bibliotheken hier actief mee aan de slag gaan. Hoe je dat kunt doen en welke accenten
je legt is aan jouw bibliotheek om te bepalen. We geven je wel inspiratie en tips over
hoe je de ondersteuning aan burgers in 2020 en 2021 kunt vormgeven!

LICHTE VARIANT:
Informatiefunctie in reguliere dienstverlening
•

•

•

Maak informatie over de donorwet bekend en zichtbaar in je bibliotheek. Informeer je collega’s in de
frontoffice met de speciale factsheet en bestel informatiemateriaal van VWS voor elke vestiging. Hoe je
dat doet lees je verderop in de handreiking.

•

Richt collectietafels in de bibliotheek in met behulp
van de speciale displayposter. Je vindt deze in de
marketingtoolkit

•

Informeer ook de taalvrijwilligers en agendeer het
thema in de taalcafé ’s en in de activiteiten van
het taalhuis. Gebruik bijvoorbeeld de infographic
www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal/
infographic als praatplaat en bekijk samen het filmpje
op de oefenomgeving van Digisterker als
lesmateriaal
www.hoewerktorgaandonatie.nl/nl/.
Je kunt ook samen de rondleiding in de oefenomgeving van Digisterker doornemen als uitleg.

Neem het thema en de oefenomgeving “Oefenen
met het Donorregister” van Digisterker op in je
reguliere digitale aanbod. Bijvoorbeeld in de geplande
Digisterkercursussen, de internetcafés, de Klik&Tik
groepen en natuurlijk via het digitale ondersteuningsaanbod op de eigen website.
Richt een zichtbare plek in bij de publieks pc’s waar
mensen kunnen oefenen en informatie en folders
kunnen vinden. Gebruik hiervoor de materialen uit
de marketingtoolkit. Zet eventueel narrowcasting in
als die aanwezig is.

•

Promoot je bibliotheek als plek voor informatie over
de donorwet in lokale kranten en op je website en
nieuwsbrief. Maak gebruik van het persbericht in de
marketingtoolkit.

•

Organiseer (eventueel samen met vrijwilligers)
korte workshops “Aan de slag met het Donorregister”.
De registratieprocedure is vrij eenvoudig. Het enige
wat men nodig heeft, is een geldig DigiD.

•

Werk samen met (lokale) partijen om kwetsbare
burgers te bereiken en te ondersteunen bij hun
registratie. Denk aan samenwerking met gemeenten,
Vluchtelingenwerk, Humanitas, Formulierenbrigade,
Rode Kruis, dag en nachtopvang voor dak- en thuislozen, en ouderenbonden.

•

Richt een tafel met ondersteuning in bij partners
zoals gezondheidscentra, Voedselbank, kledingbank,
supermarkten, buurthuizen, welzijnspartners etc.

•

Attendeer belangrijke netwerkpartijen die kunnen
doorverwijzen naar de bibliotheek zoals informatiebalies bij apotheken, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Zij kunnen burgers die problemen
ondervinden of vragen stellen verwijzen. Dit kan
onder meer met de infographic uit de toolkit www.
donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal/infographic.
De infographic is in 9 talen beschikbaar.

Organiseer of faciliteer laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met lokale
partners. Partijen die mogelijk bereid zijn om voorlichting te geven zijn onder meer
• Huisartsen of praktijkondersteuners
• Donatie coördinatoren en speciaal opgeleide
		 verpleegkundigen in ziekenhuizen
•

Nodig een ervaringsdeskundige
uit als spreker. Via de website
www.transplantatiestichting.nl
kun je een aanvraag doen. Of misschien
ken je wel iemand uit je omgeving?

IK STA ER AL IN.
EN JIJ?

WIJ STAAN ER IN.
EN JIJ?

Denk er nu even over na en vul
jouw keuze in op donorregister.nl

Denk er nu even over na en vul
jouw keuze in op donorregister.nl
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•

Organiseer extra ondersteuning voor groepen
mensen die het registreren moeilijk vinden of die
de brieven lastig vinden. Bijvoorbeeld via inloopochtenden of spreekuren eventueel met behulp van
de oefenomgeving van Digisterker.

•

Bibliotheken die al gestart zijn met Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO) kunnen de ondersteuning rondom donorregistratie aanbieden vanuit
de dienstverlening van het Informatiepunt. In de
gratis e-learning omgeving van het Informatiepunt
Digitale Overheid van de KB is inmiddels ook
informatie opgenomen over de nieuwe donorwet.
Zie ook
Informatiepunt Digitale Overheid op
www.bibliotheekcampus.nl/cursus/informatie
punt-digitale-overheid-versie-2.

Sluit aan bij de landelijke
campagne activiteiten.
Goede momenten om extra activiteiten en ondersteuning te organiseren zijn de landelijke donorweek die altijd in oktober plaatsvindt. Of tijdens de
verzendperiode van de herinneringsbrieven in jouw
regio na na 1 september. Dit verzendschema vind
je zodra het bekend is, op de themapagina Donorregistratie www.bibliotheekenbasisvaardigheden.
nl/aanpak/donorregistratie.html en op Biebtobieb.nl.

Integreer de voorlichting in je bestaande
activiteiten, bijvoorbeeld het taalhuis,
inloopspreekuren, digitaal café.

DO

Op www.transplantatiestichting.nl kan men
betrouwbare informatie vinden over orgaandonatie
om voorlichting samen te stellen. Wees echter
terughoudend om deze voorlichting zelfstandig te
geven als bibliotheek. Werk liever samen met een
(medisch) professional of ervaringsdeskundige.
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