Betreft: De nieuwe donorwet- de Bibliotheek helpt!

Datum: 02-09-2020

Beste,
Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Veel mensen zullen hier vragen over
hebben. Je kunt deze mensen doorverwijzen naar Theek 5 voor uitleg en ondersteuning.

De nieuwe donorwet; wat houdt deze in?
Met de nieuwe donorwet wordt iedereen vanaf achttien jaar als orgaandonor opgenomen
in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij/zij dit niet wil. Via de website
www.donorregister.nl kan iemand aangeven of hij/zij donor wil zijn. Bovendien kan men
aangeven – als men donor wil zijn - welke organen en weefsels men wel of niet wil doneren.
Er zijn vier keuzes mogelijk:

Meer informatie over de nieuwe wet en de keuzes vind je op www.donorregister.nl

De bibliotheek als wegwijzer
Een keuze maken over orgaan- en weefseldonatie en deze digitaal vastleggen is niet
eenvoudig. Met name bij kwetsbare doelgroepen kunnen de keuze en de registratie veel
vragen oproepen. Denk aan senioren, nieuwkomers, dak- en thuislozen of mensen met lage
taal- of digitale vaardigheden. Daarom werken bibliotheken en het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om de nieuwe donorwet uit te leggen aan
kwetsbare doelgroepen.
Met deze samenwerking willen we mensen die moeite hebben om de wet te begrijpen een
plek bieden bij de bibliotheek waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Landelijke campagne VWS
Op 1 augustus is VWS de nieuwe campagne over Donorregistratie gestart. Deze campagne
loopt van augustus tot medio december 2020 en omvat onder meer een landelijke tv-spot
en berichten in de dagbladen. Na 1 september wordt iedere burger die geen keuze heeft
gemaakt twee keer herinnerd met een persoonlijke brief, om dat alsnog te doen. Dit kan
online of via het meegezonden keuzeformulier. In ons werkgebied zullen deze brieven in de
periode tussen 14 tot 25 november verzonden worden door VWS.
In de brief staat ook dat mensen voor meer informatie over het invullen van hun keuze
terechtkunnen in de bibliotheek in de buurt. Dit gebeurt als volgt:

Lokale samenwerking
Zie je mogelijkheden om samen met ons extra ondersteuning te organiseren voor je
cliënten? Neem dan contact met ons op. We werken graag met je samen om zoveel
mogelijk groepen mensen te bereiken.
Wil jij of willen jouw medewerkers zelf voorlichting geven aan cliënten? Dan geven we jullie
als bibliotheek graag een aantal tips en suggesties om dit te kunnen doen.


Voor algemene uitleg over de nieuwe Donorwet zie: https://www.donorregister.nl



Informatie in eenvoudige taal of andere talen vind je via:
https://www.donorregister.nl/voorlichtingsmateriaal



Een eenvoudige animatie met uitleg over orgaandonatie vind je via;
www.hoewerktorgaandonatie.nl



Om je een beeld te vormen hoe de registratieprocedure in het nieuwe
Donorregister in zijn werk gaat verwijzen we je naar de oefenomgeving die wij als

bibliotheek via Digisterker beschikbaar stellen. Je vindt deze via
https://service.digisterker.nl/donor
Deze oefenomgeving kun je ook inzetten voor uitleg aan cliënten.

Tot slot
Of iemand donor wil worden is een belangrijke keuze. Het is goed dat mensen hierover
nadenken en erover praten met partner en/of familie en dat zoveel mogelijk mensen zelf
een actieve keuze maken zodat nabestaanden weten wat iemand had gewild. Een keuze in
het Donorregister kan altijd weer gewijzigd worden.
Wat we verder nog graag alvast met je willen delen is het volgende:
In al onze gemeentes wordt gewerkt aan het oprichten van een Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO). Dit is een landelijke samenwerking tussen verschillende
overheidsorganisaties en de Openbare Bibliotheken. Als Informatiepunt Digitale Overheid
helpen we je op weg met vragen en verwijzen we je waar nodig door naar lokale
maatschappelijke organisaties. Je kunt bij ons terecht voor vragen en informatie over
DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, werk en uitkering, de nieuwe donorwet, inburgering,
rijbewijs, zorg, studiefinanciering en verkeersboetes.

Mocht je nog vragen hebben over de ondersteuning van Theek 5, neem dan contact op
met Mara van der Weijden via m.vanderweijden@theek5.nl

Hartelijk dank voor je medewerking en tot ziens!

Namens Theek5 Gilze en Rijen,
Mara van der Weijden

