Stellingen over orgaandonatie
Xenotransplantatie is veelbelovend als vervanging voor orgaandonatie.
waar/ niet waar

In het hoofdstuk ‘Xenotransplantatie’ staat:

Een nier kan bij leven gedoneerd worden; je hebt er toch twee.
waar/ niet waar

In het hoofdstuk ‘Donatie bij leven’ staat:
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Bij directe reprogrammering worden embryo’s gebruikt.
waar/ niet waar

In het hoofdstuk ‘Het embryo als medicijn’ staat:

Bij cross-overtransplantatie maken de ruilende koppels kennis met elkaar.
waar/ niet waar

In het kader ‘Nierdonatie bij leven’ staat:
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Eindopdracht
Inleiding
Regelmatig wordt op tv en in de krant aandacht besteed aan het onderwerp
orgaandonatie. Ook staat het onderwerp geregeld op de politieke agenda.
Orgaandonatie is een complex vraagstuk. Een groot probleem bij orgaandonatie is
het tekort aan donororganen. Over de oplossingen hiervoor lopen de meningen flink
uiteen.
Ondanks alle aandacht in het nieuws blijkt dat veel mensen niet precies weten wat
orgaandonatie inhoudt. Hoe komt het dat er te weinig organen zijn? Kun je van elke
willekeurige donor een orgaan krijgen? Zijn er alternatieven voor orgaandonatie? Om
meer bekendheid aan orgaandonatie te geven, wordt het televisieprogramma NiNu
(Nieuws van Nu) gevraagd een nieuwsitem maken over dit onderwerp.

Opdracht

Jij werkt bij de redactie van NiNu. De directie van NiNu heeft je de opdracht gegeven je te
verdiepen in de achtergronden van en feiten over orgaandonatie. Je werkt in een team aan het
eindproduct: een draaiboek. Met een draaiboek kan het nieuwsitem worden gefilmd.
Het is de bedoeling dat de hele redactie samen een draaiboek maakt voor een nieuwsitem dat
tussen de 5-10 minuten duurt. Het nieuwsitem moet voor een breed publiek geschikt zijn.

Werkwijze

De hele klas is de redactie die het draaiboek gaat maken. Je werkt met twee
klasgenoten samen.
1.

Bepaal met de hele klas samen hoe het nieuwsitem eruit gaat zien:
welke onderwerpen komen aan bod?
Voorbeelden van onderwerpen zijn:
• Welke organen en weefsels kunnen gedoneerd worden?
• Hoe ziet het donatietraject eruit?
• Hoe groot is het tekort aan donoren?
• Wat is het donorformulier?
• Wat zijn de functies van organen en weefsels die je kunt doneren?
• Wat is de rol van afweer bij orgaandonatie?
• Wat is afstoting?
• Zijn er alternatieve oplossingen?
Je kunt ook zelf onderwerpen bedenken.

2.

Spreek af welk groepje welk onderwerp uitwerkt. Er is één groepje dat
geen onderwerp uitwerkt; dit groepje is de eindredactie.

Werk je met je groep een onderwerp uit? Ga dan als volgt aan de slag:
3. Verdiep je in het onderwerp. Gebruik daarvoor de bronnen die hieronder staan.
4.

Bedenk hoe je het onderwerp in beeld zou willen brengen:
• Welke informatie komt aan bod?
• Wat wil je met het verhaal bereiken?
• Wordt het verteld, en zo ja door wie? Of laat je het als tekst zien?
• Welke beelden laat je zien?
• Hoe lang duurt het stukje ongeveer?

5.

Verwerk alle informatie op een duidelijke manier, zodat het in het draaiboek
gezet kan worden.

6.

Lever het resultaat in bij de eindredactie.

Ben je met je groepje de eindredactie? Ga dan als volgt aan de slag:
3. Als eindredactie heb je de taak ervoor te zorgen dat er een draaiboek komt. Dit
doe je door:
• Bij alle groepjes te kijken hoe het gaat en waar nodig bij te springen.
• Erop te letten dat er geen overlap van informatie is tussen de verschillende
groepjes.
• Ervoor te zorgen dat alle deelonderwerpen op elkaar aansluiten.
• Ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de deadline houdt.
4.

Alle groepjes leveren hun resultaat in bij de eindredactie. Voeg alle
onderwerpen samen en maak er een duidelijk draaiboek van met een logische
opbouw.

Bronnen

Het is belangrijk dat er geen fouten in het nieuwsitem zitten. Zorg er dus voor dat je
betrouwbare bronnen gebruikt!
Op de volgende websites kun je veel informatie vinden:
1. Op www.donorvoorlichting.nl staat veel informatie over alles wat met donatie
te maken heeft.
2. Op www.transplantatiestichting.nl zijn onder andere cijfers te vinden over
donatie.
3. Op www.defeitenopeenrijtje.nl worden fabeltjes over orgaandonatie bestreden.
4. Op www.biomaatschappij.nl kun je hoofdstukken van het cahier ‘Donor in hart
en nieren’ bekijken.
5. Kijk op www.donorinfo.nl voor meer websites met informatie over
orgaandonatie.

Afsluiting

De eindredactie heeft alle informatie van de teams samengevoegd. Er is nu een
compleet draaiboek ontstaan, waarmee het nieuwsitem gefilmd kan worden.
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Inleiding
Dit boekje gaat over orgaandonatie. Het maakt deel uit van de lessenserie
‘Donor in hart en nieren’. De lessenserie is uitgegeven door
NIGZ-Donorvoorlichting. Deze instantie informeert de Nederlandse bevolking
over orgaan- en weefseldonatie, en alles wat daarmee te maken heeft.
Bij dit boekje hoort het cahier ‘Donor in hart en nieren’ van Stichting
Bio-Wetenschappen en Maatschappij. In het cahier wordt het onderwerp
orgaandonatie van verschillende kanten bekeken. Je zult zien dat het een
complex onderwerp is, waarover veel discussie gevoerd kan worden.
De komende lessen verdiep je je met behulp
van dit leerlingenboekje in orgaandonatie.
Tijdens de eerste les verken je een aantal
debatten dat wordt gevoerd rond
orgaandonatie en denk je na over
hoe het tekort aan donororganen
in de toekomst opgelost zou
kunnen worden. In de tweede
les bespreek je eerst met een
paar klasgenoten een aantal
beweringen over orgaandonatie
en ga je na of ze kloppen. Daarna
speel je in een team tegen andere
teams het transplantatiespel. Hierin
test je je kennis over organen en
doneren: weet jij genoeg om als
eerste een transplantatie uit te
kunnen voeren?

donor in hart en nieren
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Opdracht: debatten over orgaandonatie
Orgaantransplantatie is een succes in Nederland, maar de wachtlijsten voor
een transplantatie zijn dat niet. Welke weg moet men inslaan om dit probleem
op te lossen? Hierover vinden verschillende debatten plaats. Een aantal van
deze debatten ga je verkennen en bespreken.
Bij deze opdracht werk je samen met zes klasgenoten. Vorm dus een groep
van zeven personen.
Voor deze opdracht heb je nodig:
het hoofdstuk ‘Geven om leven: welke kant moeten we op?’ uit het
cahier ‘Donor in hart en nieren’
pen en papier

▪
▪

.

Lees de eerste en de tweede paragraaf van het hoofdstuk ‘Geven om
leven: welke kant moeten we op?’ (tot aan debat 1).

.

In het hoofdstuk worden zeven debatten besproken. Verdeel de
debatten, zodat ieder lid van de groep één debat leest.
Je kunt kiezen uit:
•
Debat 1: Naar orgaandonatie bij leven?
•
Debat 2: Dubieuze donaties
•
Debat 3: Het Belgische of het Nederlandse systeem?
•
Debat 4: Is hersendood dood?
•
Debat 5: Wel of niet embryonale stamcellen?
•
Debat 6: Wel of niet xenotransplantatie?
•
Debat 7: Alternatieven voor orgaandonatie?

.

Lees het door jou gekozen debat en schrijf in maximaal vijftig woorden
op waar het debat over gaat.

4.

Bespreek hierna kort elk debat. Laat hierbij de volgende punten aan bod
komen:
•
Waar gaat het debat over?
•
Wat zijn de problemen bij het debat?
•
Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst van het debat?

5.

Besluit gezamenlijk welk debat volgens jullie in de toekomst het meest
zal bijdragen aan het opheffen van het tekort aan donororganen.
Schrijf in vijftig woorden de reden van jullie keuze op.

6.

Lever jullie oplossing in bij de docent en/of presenteer de oplossing van
je groep voor de klas.
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Opdracht: stellingen over orgaandonatie
Over orgaandonatie worden de meest uiteenlopende dingen beweerd. In deze
opdracht bespreek je een aantal van deze beweringen. Weet jij hoe het zit?
Je werkt samen met drie klasgenoten. Maak een groep van vier personen.
Voor deze opdracht heb je nodig:
het cahier ‘Donor in hart en nieren’
de stellingen
pen en papier

▪
▪
▪

.
.
.
4.
5.

Verdeel de stellingen in je groep. Ieder groepslid krijgt één stelling.
Lees om de beurt een stelling voor. Overleg samen of jullie denken dat
de stelling waar is of niet. Schrijf jullie motivatie in maximaal twintig
woorden op onder elke stelling.
Als alle stellingen besproken zijn, zoekt ieder van zijn of haar stelling
het antwoord op in het hoofdstuk dat bij de stelling genoemd wordt.
Schrijf bij de stelling in maximaal twintig woorden op wat er in het
hoofdstuk over die stelling wordt gezegd.
Lever de stellingen in bij de docent.

Let op: bespreek eerst elke stelling met je groep, en zoek daarna pas op wat
erover in de tekst staat!
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Het transplantatiespel
Het uitvoeren van een geslaagde transplantatie, daar gaat het uiteindelijk
om bij orgaandonatie. Een transplantatieoperatie moet zorgvuldig, maar ook
redelijk snel uitgevoerd worden. Een donororgaan kan namelijk niet lang
buiten het lichaam goed blijven. Er is veel kennis nodig om een transplantatie
te kunnen uitvoeren. Een transplantatiearts moet bijvoorbeeld veel weten
over de organen die je kunt transplanteren en over orgaandonatie.
Heb jij genoeg kennis over organen, weefsels en doneren om een
transplantatie uit te voeren? Dit ga je nu testen met het transplantatiespel.
Je hebt hiervoor een spelbord nodig waarop je een deel van het menselijk
lichaam ziet. Met je pion beweeg je met de richting van de bloedbaan mee
over de verschillende organen die te doneren zijn. Het doel is om als snelste,
van elke categorie (er zijn vier categorieën) een kaartje te verzamelen. Dit
doe je door slim te spelen en de vragen goed te beantwoorden.
Je speelt dit spel met een aantal klasgenoten. Laat zien dat jouw team het
meeste weet, en voer als snelste een succesvolle transplantatie uit!

	 De huid bestaat, net als interne organen, uit verschillende gespecialiseerde
cellen die samen een functie vervullen. Ze vormen samen een levend orgaan. De
huid die men kan doneren is alleen het bovenlaagje, de opperhuid. Het wordt
daarom bij orgaandonatie als weefsel gezien.

blz 

Benodigdheden voor het transplantatiespel
Je speelt het transplantatiespel met een aantal klasgenoten. Vorm met één
klasgenoot een team. Jouw team gaat strijden tegen twee of drie andere
teams. Er kunnen maximaal vier teams (dus acht personen) aan het spel
meedoen.
Om het transplantatiespel te kunnen spelen, heb je een aantal dingen nodig:
een spelbord
pionnen
een dobbelsteen
stapeltjes kaarten in vier categorieën:
.
meerkeuze
.
snel beslissen
.
tekenen
4.
verboden woord
spelregels en uitleg
toelichting bij de categorieën
pen en papier

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Spelregels en uitleg
Het doel van het transplantatiespel is om als eerste team een succesvolle
transplantatie uit te voeren. Beantwoord van elke categorie één vraag goed
en laat zien dat jij en je teamgenoot de snelste zijn.

Spelverloop

Je speelt met een klasgenoot samen. Jullie zijn een team en spelen tegen
twee of drie andere teams. Er kunnen maximaal vier teams (dus acht
leerlingen) aan het spel meedoen.
Ga als volgt aan de slag:
.

Klaarleggen
Kies een pion en zet je pion op de linkerkamer van het hart.
Dit is je st(h)artpunt.
Er zijn vier stapeltjes kaarten. Schud ze en leg ze op het spelbord.

.

Gooien en lopen
Het team dat aan de beurt is, gooit met de dobbelsteen. Je loopt met
je pion zo veel vakjes als het aantal ogen dat je gegooid hebt. Je loopt
met de bloedstroom mee. Kom je op een vakje waar een ander team
staat, dan schuif je door naar het volgende vrije vakje.

.

Vraag beantwoorden
Het vakje waarop je terechtkomt, hoort bij een categorie. Je
beantwoordt een vraag of voert een opdracht uit van die categorie (zie
toelichting bij de categorieën).

4.

Bij een goed antwoord ...
Bij een goed antwoord mag je de kaart houden. De beurt gaat naar het
volgende team.
Let op: als je al een kaart van de categorie hebt, en je hebt de
opdracht goed uitgevoerd, mag je nog een keer dobbelen. Een team
mag maximaal twee keer extra dobbelen per beurt.

5.

Bij een fout antwoord ...
Als het antwoord fout is, moet je het kaartje onder op de stapel
leggen. De beurt gaat naar het volgende team.

6.

Einde van het spel
Het team dat als eerste van alle categorieën een kaart bezit, wint het
spel.

blz 

Toelichting bij de categorieën
Meerkeuze

Een ander team pakt een ‘meerkeuzekaart’. De vraag en de mogelijke
antwoorden worden voorgelezen. Overleg met je partner en geef één
antwoord. Bij een juist antwoord win je de kaart.

Snel beslissen

Je daagt een ander team uit. Een van de overgebleven teams pakt een ‘snel
beslissen-kaart’. De vraag wordt voorgelezen. Het team dat als eerst op tafel
slaat, krijgt de beurt. Bij een onjuist antwoord krijgt het andere team de
beurt. Wie de vraag juist beantwoordt, wint de kaart.

Tekenen

Jij of je teamgenoot pakt een ‘tekenen-kaart’. Degene die de kaart pakt, gaat
tekenen. De ander probeert te raden wat er getekend wordt. Een ander team
houdt de tijd bij. Is na dertig seconden het goede antwoord nog niet geraden,
dan gaat de beurt voorbij.

Verboden woord

Jij of je teamgenoot pakt een ‘verboden woord-kaart’. Degene die de kaart
pakt, probeert het eerste woord op de kaart uit te leggen. Daarbij mag de
speler de woorden die op de tweede regel van het kaartje staan NIET
gebruiken. De andere teams krijgen het kaartje ook te zien om de speler
te controleren. Een ander team houdt de tijd bij. Is na dertig seconden het
goede antwoord nog niet geraden, dan gaat de beurt voorbij.

donor in hart en nieren
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Vragen bij het transplantatiespel
Uitgespeeld?

Hieronder staat een aantal vragen dat betrekking heeft op het spelbord van
het transplantatiespel.
.
Wat is onjuist op het spelbord met betrekking tot de nieren?
.

Welk doneerbaar weefsel is niet op het spelbord terug te vinden?

.

Welk orgaan of welke organen die op het spelbord staan, kun je niet
doneren?

4.

Op het spelbord zie je als looproute de bloedsomloop afgebeeld. Wat is
er onjuist aan?

stapel roze kaarten

stapel gele kaarten

h e t transplantatiespe l

ST[H]ART

stapel blauwe kaarten

stapel groene kaarten

blz 

Aantekeningen
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Kijk voor meer informatie over orgaandonatie op www.donorvoorlichting.nl
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Inleiding
Dit boekje gaat over orgaandonatie. Het maakt deel uit van de lessenserie
‘Donor in hart en nieren’. De lessenserie is uitgegeven door
NIGZ-Donorvoorlichting. Deze instantie informeert de Nederlandse bevolking
over orgaan- en weefseldonatie, en alles wat daarmee te maken heeft.
Bij dit boekje hoort het cahier ‘Donor in hart en nieren’ van Stichting
Bio-Wetenschappen en Maatschappij. In het cahier wordt het onderwerp
orgaandonatie van verschillende kanten bekeken. Je zult zien dat het een
complex onderwerp is, waarover veel discussie gevoerd kan worden.
De komende lessen verdiep je
je met behulp van dit boekje
in orgaandonatie. In de eerste
les maak je een conceptmap
over afweer bij transplantaties.
Met een conceptmap laat je
schematisch de relaties tussen
belangrijke begrippen zien.
In de tweede les ga je aan de
slag met een casus. Je bent als
specialist betrokken bij een
donatieprocedure. Samen met
twee andere specialisten zorg
je ervoor dat de procedure goed
verloopt.

donor in hart en nieren
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Opdracht: conceptmap
Afstoting van getransplanteerde organen is een groot probleem bij
orgaantransplantatie. Tijdens deze opdracht wordt dieper ingegaan op
het hoe en waarom van afstoting en de rol van het afweersysteem bij
orgaantransplantatie.
Bij deze opdracht werk je samen met een klasgenoot.
Voor deze opdracht heb je nodig:
het hoofdstuk ‘Afstoting voorkomen’ uit het cahier ‘Donor in hart en
nieren’
een groot vel papier (A3 of groter)
memobriefjes met een plakrand

▪
▪
▪

.
.
.

Zoek het hoofdstuk ‘Afstoting voorkomen’ op.
Lees de volgende stukken tekst:
•
Inleiding (pag. 51-53)
•
Weefselovereenkomst en afstoting (pag. 53)
Maak na het lezen samen een conceptmap over de rol van afweer
bij orgaantransplantatie. Bij een conceptmap laat je schematisch de
relaties zien tussen begrippen die bij een bepaald onderwerp horen (op
bladzijde 5 staan twee voorbeelden van een conceptmap).

Ga als volgt aan de slag:
Schrijf alle begrippen (zie bladzijde 4) op de memobriefjes. Zet op elk
briefje één begrip.
Groepeer de begrippen die bij elkaar horen.
Bespreek met elkaar wat de begrippen met elkaar te maken hebben.
Plak boven aan een groot vel papier het briefje met het woord
‘transplantatie’.
Plak de andere begrippen ook op het vel. Dat mag onder, naast of boven
elkaar. Probeer het zo overzichtelijk mogelijk te maken.
Trek pijlen tussen de begrippen die met elkaar te maken hebben en
schrijf bij elke pijl wat de relatie tussen de begrippen is. Zie voor
voorbeelden van de relaties bladzijde 4.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.

Lever de conceptmap in bij de docent.
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Begrippen en relaties
Gebruik de volgende begrippen in je conceptmap:
afweerreactie
afweeronderdrukkende medicijnen
afweersysteem
antigenen
antistoffen
bloedgroep
HLA-overeenkomst
HLA-systeem
lichaamsvreemde structuur
rode bloedcellen
transplantatie
weefselgroep
witte bloedcellen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maak gebruik van onderstaande woorden om de relaties tussen begrippen aan
te geven. Je mag ook zelf relaties bedenken.
bepalen
binden aan
hebben invloed op
leiden tot
noemt men
onderdrukken
reageren op
remmen
spelen een rol bij
verminderen
worden bepaald door
zorgen voor
zijn belangrijk voor
etc

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Opdracht: casus donatietraject
De casus

Na een zwaar verkeersongeval wordt op 14 januari jl. de heer S., 73 jaar,
binnengebracht in het Mariaziekenhuis in A. Zijn verwondingen zijn zeer
ernstig, dus hij wordt direct overgebracht naar de intensive care (IC) van het
ziekenhuis.
Op de IC blijkt de heer S. geen reacties meer te vertonen op geluids-, licht- en
pijnprikkels. Er is geen elektrische activiteit in de hersenen meer aanwezig.
De artsen stellen hersendood vast.
De heer S. is in het donorregister geregistreerd met keuze 1 (wel donor).
In overleg met de nabestaanden blijkt ook dat zij weten dat hij als donor
geregistreerd staat.
Hiermee gaat de donatieprocedure van start.

De opdracht

In deze opdracht ga je je verdiepen in een specialisme dat betrokken is bij de
donatieprocedure. Aan de hand van de bovenstaande casus van de heer S. kom
je erachter wat er gebeurt bij een donatieprocedure.
De betrokken specialismen bij deze opdracht zijn:
behandelend arts
medewerker Eurotransplant
transplantatiecoördinator

▪
▪
▪

De docent wijst een specialisme toe of je kiest zelf een specialisme uit. Je
wordt specialist door een aantal stukken tekst te lezen. Vervolgens gebruik je
deze kennis in de casus. Jij bent dan expert op jouw gebied. Samen met twee
andere experts zorg je ervoor dat de donatieprocedure goed verloopt. Verdiep
je dus goed in je rol, want de donatieprocedure moet zeer zorgvuldig en snel
plaatsvinden!
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Behandelend arts
.

Jij hebt de rol van behandelend arts. Om expert op dit gebied te
worden, lees je de volgende paragrafen:
Uit het hoofdstuk ‘Orgaandonatie: de procedure’:
•
De donatievraag (pag. 15-16)
•
IC-fase (pag. 17)

.
.
4.

Als je klaar bent met lezen, zoek je een transplantatiecoördinator en
een medewerker Eurotransplant om mee samen te werken.
Lees de casus nogmaals, samen met de andere betrokkenen.
Voer samen de opdrachten uit op het werkblad donatietraject.

blz 

Medewerker Eurotransplant
.

Jij hebt de rol van medewerker Eurotransplant. Om expert op dit gebied
te worden, lees je de volgende paragrafen:
Uit het hoofdstuk ‘Orgaandonatie: de procedure’:
•
Matching van organen (pag. 19-20)
•
Voorwaarden voor de ontvanger (pag. 20)

.
.
4.

Als je klaar bent met lezen, zoek je een behandelend arts en een
transplantatiecoördinator om mee samen te werken.
Lees de casus nogmaals, samen met de andere betrokkenen.
Voer samen de opdrachten uit op het werkblad donatietraject.
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Transplantatiecoördinator
.

Jij hebt de rol van transplantatiecoördinator. Om expert op dit gebied
te worden, lees je de volgende paragrafen:
Uit het hoofdstuk ‘Orgaandonatie: de procedure’:
•
Transport (pag. 19)
Uit het hoofdstuk ‘Tsunami van gebeurtenissen en emoties: “Zorgvuldige
communicatie is erg belangrijk”’:
•
Inleiding (pag. 23)

.
.
4.

Als je klaar bent met lezen, zoek je een behandelend arts en een medewerker Eurotransplant om mee samen te werken.
Lees de casus nogmaals, samen met de andere betrokkenen.
Voer samen de opdrachten uit op het werkblad donatietraject.
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Aantekeningen
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Kijk voor meer informatie over orgaandonatie op www.donorvoorlichting.nl
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Werkblad donatietraject
Voordat er orgaandonatie kan plaatsvinden, moet er veel geregeld worden. Hierbij zijn verschillende specialisten betrokken. In een
team van specialisten ga je verkennen wat zoal bij de transplantatieprocedure komt kijken en hoe het donatietraject eruitziet.

Beantwoord samen de zes vragen en licht elk antwoord toe.
1. Welk orgaan of welke organen komen in aanmerking voor transplantatie?

2. Wie is betrokken bij het toewijzen van een donororgaan aan een ontvanger?

3. Hoe moeten de organen getransporteerd worden?

4. Noem vier toewijzingscriteria op basis waarvan de ontvanger wordt geselecteerd.

5. Noem vier zaken die de arts aan de transplantatiecoördinator moet doorgeven over de donor.

6. Wanneer wordt de transplantatiecoördinator ingeschakeld?

blz 25

Ga verder op de volgende pagina.
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Werkblad donatietraject (vervolg)

donor in hart en nieren

Bepaal in welke volgorde de zes vragen in het donatietraject aan bod komen. Zet de nummers in goede volgorde (van links naar
rechts) in de blokjes in het schema.
Schrijf bij elk blokje op de schuine lijn welke specialist bij dat onderdeel betrokken is.

Patiënt wordt
binnengebracht
in ziekenhuis

Transplantatieoperatie wordt
uitgevoerd.

Zoals je ziet, houdt deze casus op bij de transplantatieoperatie. Maar het donatietraject gaat natuurlijk verder. Tijdens dat traject
wordt een ontvanger opgeroepen naar het ziekenhuis te komen, omdat er een orgaan beschikbaar is. Een ontvanger kan erg schrikken
als er gebeld wordt dat er een orgaan beschikbaar is. De wachttijd is meestal erg lang en eindelijk is het dan zover. Dit kan veel
vragen oproepen bij de ontvanger.

Beantwoord tot slot op de volgende pagina de vragen van de ontvanger van het donororgaan.

Werkblad donatietraject (vervolg)
Probeer samen de vragen van de ontvanger zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.
Let op: het donororgaan komt eraan, dus je moet kort en duidelijk antwoord geven!
1. Moet ik hierna medicijnen slikken?

2. Zal mijn lichaam het orgaan afstoten?

Ten slotte vraagt de ontvanger: ‘Kunt u mij zeggen van wie het orgaan is geweest?’ Hierop krijgt de ontvanger geen volledig
antwoord. De arts mag wel vertellen of de donor een man of vrouw was, hoe oud die persoon was en uit welk land hij of zij afkomstig
was.
3. Vind je dat de ontvanger zou mogen weten wie de donor was? Overleg met elkaar en leg jullie antwoord uit.
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