
Als zorgprofessional bent u betrokken bij grote beslissingen van uw patiënten. Landelijk wordt
ervan uit gegaan dat u ook een rol vervult bij vragen rondom orgaandonatie. Deze rol is mogelijk
nog te weinig zichtbaar. 
Volgend jaar wordt de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer behandeld en willen we heel graag
inzicht krijgen in hoe zorgprofessionals denken over orgaandonatie en hoe groot de donordichtheid
is bij zorgprofessionals in onze regio. 

We zouden met de Zuyderland regio graag een voortrekkersrol vervullen in het debat rondom
orgaandonatie. Deze enquête helpt ons de legitimiteit van dit voornemen in te schatten.

Wij vragen u vriendelijk deze enquête uiterlijk maandag 7 november a.s. in te vullen.
Bij voorbaat dank.

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Orgaandonatie de Mijnstreek

Orgaandonatie - Initiatiefgroep de Mijnstreek

1. Bent u orgaan donor?

Ja

Nee

2. Indien nee, zou u orgaan donor willen zijn?

Ja, ik meld me nu aan

Nee

Indien nee, wat is uw reden?

3. Zou u bereid zijn een orgaan af te staan aan een van uw naaste familieleden bij ernstige ziekte,
bijvoorbeeld terminaal nierfalen?

Ja

Nee
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https://orgaandonatie.nu/leg-je-keuze-vast/


4. Bent u voorstander van de nieuwe donorwet?

Ja

Nee

5. Wilt u zelf actief betrokken zijn - in welke vorm dan ook - in het verder profileren van de rol van
zorgprofessionals bij orgaandonatie?

Ja, als spreker

Ja, ik ga actief mijn patiënten benaderen

Ja, met een financiële bijdrage voor dit initiatief

Anders, namelijk:

6. Wat ziet u als het belangrijkste knelpunt bij het benaderen van het publiek en het verkrijgen van méér
donoren?

7. We willen de uitkomst van deze enquête gebruiken voor een publiekscampagne, heeft u voor ons
suggesties (benaderen van 'ambassadeurs', tijdens bijeenkomsten, bijzondere aanpak)?

8. Tenslotte, deze enquête is anoniem. Wilt u ons actief helpen laat dan hieronder uw naam, e-mailadres
en telefoonnummer achter.
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