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Intensivist Rik Gerritsen voert zo’n vijf keer per jaar een donatiegesprek. Geen

makkelijk gesprek, maar hij wil het toch graag voeren als het nodig is. “De nood

is groot.

In Nederland komt orgaandonatie ongeveer 250 keer per jaar

voor. Rik Gerritsen voert relatief veel donatiegesprekken, zo’n

vijf per jaar. Niet bepaald makkelijk, vindt hij. “Het belangrijkste

is de timing. Je moet het er eerst met de familie over eens zijn

dat de behandeling stopt, dat erg geen enkele hoop meer is op

herstel. Anders komt er ruis op de lijn.”

Pas daarna komt de donatievraag, die hij bij voorkeur stelt in

een ander gesprek. “Je moet er vooral zelf echt achter staan.

Over voldoende feitenkennis beschikken en zelf een goed gevoel bij donatie hebben.

Dat is de enige manier om de familie te overtuigen.”

Geen twijfel

Voor de intensivist wordt de donatievraag pas relevant als er voor de patiënt geen

enkele hoop meer is. “Er mag geen spoortje twijfel meer zijn over het feit dat verder

behandelen zinloos is en dat de patiënt gaat overlijden. Zo lang er nog enige twijfel is,

begin ik niet over orgaandonatie.”

Bij sommige mensen bestaat het beeld dat artsen te snel klaar staan om de organen

van een patiënt te vragen, maar Rik Gerritsen bestrijdt dat ten zeerste. “Artsen zijn in

de eerste plaats behandelaars, die alles willen doen om hun patiënt in leven te

houden. Orgaandonatie is altijd het gevolg van een uitkomst die je niet wil.”

Hoe moeilijk de vraag om organen ook is, Gerritsen is zeer gemotiveerd om die te

stellen. “Ik vind orgaandonatie een enorme daad van naastenliefde. Eigenlijk zou de

maatschappij zo ingericht moeten zijn dat iedereen het normaal vindt om iets voor een

ander te doen.”

Troost

“Met orgaandonatie kun je in sommige gevallen de zinloosheid van het overlijden voor

nabestaanden een heel klein beetje wegnemen. Zeker bij een hele plotselinge dood.

Dat is zo onvoorstelbaar, dat het een zeker mate van troost biedt als iemands

overlijden niet helemaal voor niets is geweest.”

Een donatiegesprek is extra moeilijk als de patiënt zich niet heeft laten registreren in

het donorregister. “Twee derde van de patiënten heeft geen keus bepaald en zadelt

dus zijn of haar nabestaanden op met een onmogelijke vraag. Als je je keuze kenbaar

maakt, doe je je familie daar een groot plezier mee.”

Wachtlijst

Gerritsen vindt het dus van groot belang dat zo veel mogelijk mensen zich registeren

op JaofNee.nl. “De nood is groot. Er staan heel veel mensen op de wachtlijst voor een

nieuwe nier, hart of lever. Zelf over orgaandonatie beslissen is de ultieme vorm van

autonomie.”
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Radio-dj Giel Beelen en Voice-deelnemer Charly Luske hebben 17 oktober op de

redactie van NU.nl in twee uur samen een kleine duizend donorregistraties

geworven. Ze zijn supergemotiveerd om mee te doen aan de Donorweek.

Charly: “Het was te gek om dit te doen. We hebben tijdens de

uitzending zoveel positieve reacties gekregen, dat je je

afvraagt waarom eigenlijk niet alle mensen al donor zijn. We

kregen zelfs ‘fucking’ Armin van Buuren aan de lijn!”

Giel: “Armin stuurde meteen een tweet eruit: ‘jaofnee.nl

#donorweek #ffdoen!’ Een ultrakorte tweet, maar hij heeft meer

dan 500.000 volgers. Super tof!”

Charly: “Nico Dijkshoorn kregen we niet te pakken, maar hij reageerde wel op alles.

Ineens was zijn ‘Klaas’ ook donor. Erg grappig.”

Giel en Charly zetten zich al voor het tweede achtereenvolgende jaar in voor de

Donorweek, uit volle overtuiging. Charly: “Als je erover nadenkt, is het eigenlijk

belachelijk dat iedereen zich niet gewoon even laat registreren. Veel mensen zijn daar

toch te laks in.”

Giel: “Voor mij is je laten registreren op JaofNee.nl bijna nog essentiëler dan stemmen.

Omdat je zelf kunt beslissen over wat er na je dood met je lijf gebeurt.”

Allebei hebben ze zich vorig jaar zelf ook geregistreerd als orgaandonor. Charly: “Ik

heb voor ‘ja gekozen, ik zie zelf geen enkele reden om een andere beslissing te

nemen. Ik wil graag mensen blij maken met mijn geweldige organen, haha. Als ik dood

ben, wat moet ik er zelf dan nog mee?

Giel: “Ik wil zelf ook heel graag geholpen worden als dat ooit nodig mocht zijn. Dan

vind ik dat ‘ja’ de enige juiste keuze is.”

Volgens de 3FM-dj is het van groot belang dat zo veel mogelijk mensen zich in de

Donorweek laten registreren via JaofNee.nl. “Ik zou mensen niet willen overhalen om

donor te worden, dat is niet mijn taak. Het is voor je nabestaanden vooral belangrijk

dat je aangeeft wat je wilt. ‘Nee’ is ook een keuze.”

Charly is nog iets stelliger . “Voor mij is ‘ja’ de meest logische keuze. Je bent dood,

dan is het toch mooi als je iemand anders kunt helpen met je lever, je hart of je nieren?

Een deel van jezelf leeft voort in iemand anders en zorgt ook voor nieuwe leven voor

die persoon. Een heel nobel idee.”

© Jaofnee.nl

Vorige artikel

Reageer:  Deel dit artikel via:

0  0   3Aanraden   1   

Lange Frans, Krystl en Xandra zeggen Ja in Breda

Rembo & Rembo: “Heb zelfs geprobeerd mijn kinderen over te halen”

Flitsende start Donorweek

“Orgaandonatie zou normaal moeten zijn”

A deal for a deal

Erica Terpstra onthult Donormonument

Breda zegt Ja

Kom in het nieuws met je eigen formulier

Zes vragen over donor zijn

Djuna’s leven gered door een donor

Ja of Nee

Het is Donorweek. Van 17 t/m 23 oktober

vragen we allemaal een ander om ook

donor te worden, want Nederland heeft

nog steeds te weinig orgaandonoren.

Afgelopen maandag vroegen zo’n vijftien

bekende Nederlanders op NU.nl aan

andere mensen om hun keuze vast te

leggen in het donorregister. Ben je zelf al

donor? Ja of Nee

 

/ Donorweek (advertorial)

 Donorweek

Copyright NUbijlage © 2011Adverteren Colofon Privacy- en cookiebeleid Disclaimer Copyright Contact RSS

nubijlage.nl is onderdeel van de Sanoma Media Netherlands groep

Woensdag 23 november 2011 rss

Ja of Nee

Join the conversation

sannev8 RT @kluun: RT @gratisacties: RT @kluun:

Als je meer dan 100 followers hebt en je RT dit, krijg

je een boek, gesigneerd. #donorweek -> Hoax.

19 hours ago · reply · retweet · favorite

NU NUzakelijk NUsport NUfoto NUjij Zie NUtvgids NUwerk Meer

NUbijlage » Giel Beelen: "Registreren is essentieel." http://www.nubijlage.nl/donorweek/2644520/giel-beelen-regis...

1 van 1 23-11-11 14:42



TEDx 2011

Auto kopen en
verkopen

Elektrisch rijden

NUdata
 

Reizen

Flitsende start Donorweek

Uitgegeven: 18 oktober 2011 13:45

Laatst gewijzigd: 19 oktober 2011 12:02

Zo’n vijftien BN’ers zorgden op 17 oktober samen voor een flitsende start van de

Donorweek. In de live-uitzending van NU.nl waren zij samen goed voor ruim

zevenduizend donorregistraties. En passant vestigden ze ook nog een nieuw

wereldrecord.

In het laatste uur van de donorwervingsactie zetten Henk

Schiffmacher en Jack Wouterse op de redactie van NU.nl alles

op alles om het aantal aanmeldingen verder omhoog te

brengen. Met de DigiD-registraties erbij komen ze uit op een

totaal van meer dan zevenduizend aanvragen op één dag.

Genoeg reden om de champagnekurken te laten knallen in een

wolk van confetti.

Nieuw leven

Het eerste hoogtepunt van de dag is om 11 uur het bezoek van Djuna Maes aan de

redactie van NU.nl. Gezellig ingeklemd tussen Sandra Schuurhof en Tygo Gernandt

vertelt ze aan tafel over het nieuwe leven dat ze heeft gekregen sinds haar dubbele

longtransplantatie in december 2010. Ze hoopt nu zelfs snel volledige marathons te

kunnen lopen. “Ik heb letterlijk weer lucht gekregen.”

Na haar verhaal pakt Djuna meteen de telefoon om donoren te werven. De eerste die

ze belt is schaatser Jochem Uytdehaage. Net als de meesten die vandaag gebeld

worden, is hij meteen bereid een tweet te plaatsen over JaofNee.nl.

Trending topic

Op Twitter, Facebook en televisie is de wervingsactie het gesprek van de dag. Matthijs

van Nieuwkerk praat in ‘De wereld draait door’ met twee getransplanteerden en

nabestaanden, ‘Shownieuws’ roemt aan het einde van de avond het wereldrecord.

Aan #donorweek is op Twitter te zien dat het veel wordt besproken in Nederland. De

Donorweek is gedurende de dag een paar keer ‘trending topic’.

’s Middags skypen Giel Beelen en Charly Luske live in de uitzending met Luuk de

Jong. De spits van FC Twente is bereid om een van de twee ballen die de

presentatoren voor zich op tafel hebben te laten tekenen door al zijn medespelers.

Luuk de Jong belooft bovendien dat zijn broer Siem de andere bal laat signeren door

alle Ajacieden. De twee ballen worden meteen na de Donorweek verloot onder de

mensen die een persoonlijke pagina aanmaken op mijn.jaofnee.nl – bedoeld om zelf

donoren te werven.

Terug van weggeweest

De humor van Maxim Hartman en Theo Wesselo (Rembo &Rembo) roept aan het eind

van de dag veel reacties op. Het is ook even geleden dat het duo samen in beeld is

gekomen. Zonder gene bellen ze de NS en KPN of ze hun klanten willen oproepen om

donor te worden. De twee ‘culthelden’ zijn tijdens de actie ook nog even te horen bij

Ruud de Wild (Radio 538) en in de Coen & Sander Show (3FM).

 

Wereldrecord

Tussen 12 en 8 uur proberen alle presentatoren samen een nieuw wereldrecord te

vestigen. De universiteit van Utah wierf ooit 765 donoren in acht uur tijd. De

wervingsactie mikt vandaag op minimaal een zelfde aantal DigiD-registraties, die staan

voor officiële geregistreerde donoren.

Ook jonge mensen in het land helpen mee om het record te breken. Zo belt Wouter

(12 jaar) uit Nijmegen om te vertellen dat hij met Omroep Gelderland heeft gebeld en

zij zouden ook een oproep plaatsen.

Om acht uur staat de teller op meer dan duizend registraties en is het wereldrecord

een feit. In de nieuwe editie van het Guiness Book of Records krijgt de Donorweek een

officiële vermelding.

Met de geslaagde wervingsactie is de Donorweek nog lang niet ten einde. Mensen

kunnen zich nog de hele week – en daarna – laten registreren als donor via

JaofNee.nl.
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Maxim Hartman en Theo Wesselo hebben zich 17 oktober ingezet voor de

donorwervingsactie. Het was alsof Rembo & Rembo er zelf zaten. Hun

humoristische onderonsjes leidden tot veel reacties op Twitter en Facebook. “Ik

weet nog een mopje over een Egyptenaar met een codicil.”

Theo: “We hebben al veel dingen samen gedaan, maar dit is

weer eens totaal iets anders, weet je wel. Dit is echt een goed

doel. We hebben zelfs wat grote bedrijven gebeld, hoewel je

eigenlijk van tevoren al weet dat je daar toch niet doorheen

komt.” Het leverde prachtige ‘tv’ op voor NU.nl.

“Omdat ik hoorde dat Rotterdam het minste aantal

geregistreerde donoren heeft, heb ik ook nog gebeld met

Radio Rijnmond. Die hebben beloofd dat ze zeker nog een

keer aandacht zullen besteden aan de Donorweek. Het was leuk om mee te doen, de

sfeer was heel tof.”

Overtuigen

Voor de uitzending heeft Maxim al verteld dat hij vooral meedoet aan de

donorwervingsactie omdat Theo hem dat gevraagd heeft. “Ik weet zelf nog niet of ik

wel donor wil worden. Het liefst zou ik zeker willen weten dat mijn organen naar

iemand gaan met een gezonde geestelijke leefstijl. Niet naar een Tros-kijker of zo.

Maar ik denk dat Theo mij wel kan overtuigen.”

Theo heeft zichzelf ook nog niet geregistreerd, maar is dat wel van plan. “Ik heb zelfs

geprobeerd mijn kinderen over te halen, dus dan moet ik wel het goede voorbeeld

geven.”

Haaien

“Zelf heb ik helemaal niks met de dood, weet je wel. Het interesseert me geen bal,

voor mijn part werpen ze me voor de haaien. Maar met je organen kun je veel mensen

gelukkig maken. Er is een groot tekort aan goede donoren.”

Beide Rembo’s hebben na de uitzending in elk geval een formulier meegenomen om

zich in te schrijven. Theo: “Tot nu toe was ik gewoon te lui. Als ik het kaartje niet

kwijtraak, zou het zomaar kunnen dat ik me nu eindelijk inschrijf als donor. En volgens

mij denkt Maxim er nu ook wat genuanceerder over.”

Puberaal

Maxim: “Soms ben ik gewoon een beetje puberaal: als iedereen het moet doen doe ik

het juist niet. Maar natuurlijk moet je je laten registreren. Dit is een keuze die je zelf

moet maken en niet aan je nabestaanden over laten.”

Theo wil het gesprek graag eindigen met een toepasselijk mopje dat hij tijdens de

uitzending bedacht heeft: “Een Egyptenaar met codicil valt van de piramide... Donor

kebapp! Met twee p’s van het vallen, snap je?”
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Marco Roelofs, zanger van punkrockband Heideroosjes, heeft belangeloos

meegewerkt aan het spotje voor de Donorweek. “Ik vind het belangrijk dat

mensen een keuze maken.”

Laat je registeren via JaofNee.nl, is de boodschap van Marco

Roelofs. “Als er iets met je gebeurt, weten mensen tenminste

wat je wil. En als je nog niet weet of het ja of nee moet worden,

pak dan de tussenoplossing. Maar laat je nabestaanden in elk

geval weten wat je keuze is.”

Het eerste wat Marco Roelofs zich afvroeg toen hij gevraagd

werd om mee te werken aan de Donorweek was: ben ik zelf

eigenlijk wel donor? “Ik bleek me in 1998 te hebben laten

registreren, ook naar aanleiding van een grootschalige

campagne. Dan blijkt dus dat zo’n campagne echt werkt.”

Lafste optie

“Ik heb destijds gekozen voor de lafste optie: ik laat het over aan mijn nabestaanden.

Ik vond dat ik me moest laten registreren, dat vind ik nog steeds, maar die keuze was

voor mij toen gewoon lastig.”

“Ik denk wel dat ik mijn registratie nu ga aanpassen. Ik ga ‘ja’ zeggen. Natuurlijk vind ik

het geen fijn idee dat ze iets uit je halen als je nog warm bent van een dodelijk

ongeluk. Maar als je zelf gered wilt worden met een donororgaan is het wel zo sociaal

als je zelf ook meedoet. A deal for a deal.”

Positieve reacties

De Heideroosjes zeiden overigens meteen ‘ja’ op het moment dat ze benaderd werden

voor de Donorweek-commercial. Marco Roelofs: “Dit is een doel dat ons meteen

aanspreekt. Geen bedrijf dat alleen maar geld wil verdienen. We hebben ook veel

positieve reacties gekregen.”

“Het leuke was dat iedereen die meewerkte aan de commercial dat deed uit

persoonlijke betrokkenheid. In die business gaat veel geld om, maar iedereen stond

voor een onkostenfee te werken. Mooi om te zien.”

Meer sexy

“Het past bij mij om in zo’n filmpje gewoon op het podium te staan. Dat is mijn

natuurlijke habitat. Je moet mij niet in een doktersjas hijsen. Onze inbreng maakt het

spotje wat meer sexy voor een jeugdig publiek.”

“Als je jong bent wil je eigenlijk nog niet nadenken over orgaandonatie. De keuze

tussen ‘ja’ of ‘nee’ is dan best moeilijk. Maar ik hoop natuurlijk dat ook zo veel mogelijk

jongeren zich nu laten registeren. En dat kan via JaofNee.nl.”
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