
De enquête is verstuurd aan in totaal 589 huisartsen en apothekers in de Westelijke Mijnstreek en 
Parkstad en specialisten bij Zuyderland, locatie Sittard-Geleen en Heerlen.  
De respons is (na 1 rappel) 142 retour, ruim 24 %. 
 

Uitkomsten (anoniem) 
 

1. Bent u orgaandonor? 

 
 

2. Indien nee (20 respondenten), zou u orgaandonor willen zijn? 
 33% ja (… ik meld me alsnog aan), 
 67 % nee 

Genoemde redenen bij nee zijn onder andere: 
- Nabestaanden mogen het voor mij bepalen 
- Twijfel nog 
- Ik zou alleen willen doneren aan iemand die zelf ook geregistreerd staat (vanuit principe van 

wederkerigheid) 
- 3 x is de nieuwe wet het bezwaar (15 %) 

 
3. Zou u bereid zijn een orgaan af te staan aan een van uw naaste familieleden bij ernstige 

ziekte, bijvoorbeeld terminaal nierfalen? 

 

Ja, 86 %

Nee, 14 %

Bent u Donor?

Ja Nee

Ja, 96 %

Nee, 4 %

Zou u donor willen zijn voor een familielid? 

Ja Nee



 
 

4. Bent u voorstander van de nieuwe donorwet? 

 
 

5. Wilt u zelf actief betrokken zijn – in welke vorm dan ook – in het verder profileren van de 
rol van professionals bij orgaandonatie? 
 Deze vraag is door 73 % beantwoord met een van de voorgegeven antwoorden, of met 

een eigen suggestie 
5 % wil wel als spreker optreden 
25 % in het actief benaderen van de eigen patiënten 
7 % met een financiële bijdrage voor het initiatief 
25 % vindt een actieve betrokkenheid (vanuit de rol als zorgprofessional) niet aan de orde of 
wil die rol niet oppakken 
10 % wil de rol oppakken in het eigen contact met patiënten, door het geven van informatie  

 
6. Wat ziet u als het belangrijkste knelpunt bij het bereiken van het publiek en het verkrijgen 

van meer donoren? 
 Deze vraag is door 63 % inhoudelijk beantwoord (door 27 % overgeslagen) 
De meest genoemde knelpunten zijn: 

- Angst, achterdocht, onverschilligheid, [onjuiste] beeldvorming of gebrekkige kennis over 
donatie 

- wantrouwen 
- Tijdgebrek 
- De politiek 

 
7. We willen de uitkomst van deze enquête gebruiken voor een publiekscampagne, heeft u 

voor ons suggesties (benaderen van ‘ambassadeurs’, tijdens bijeenkomsten, bijzondere 
aanpak)? 
 Deze vraag is door 40 % met een suggestie beantwoord 
Hierbij zijn héél veel goede suggesties gegeven, die we in een vervolg zullen oppakken (met 
name: gebruik pakkende verhalen uit doelgroep ontvangers, donoren) 

 
8. Tenslotte, deze enquête is  anoniem. Wilt u ons actief helpen, laat dan hieronder uw naam, 

e-mailadres en telefoonnummer achter. 
 23 zorgprofessionals hebben hiervan gebruik gemaakt (16 %) 

Ja, 90 %

Nee, 10 
%

Bent U voorstander van de nieuwe donorwet ?

Ja Nee


