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Sociale leer video 18: Orgaantransplantatie 

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. In deze aflevering gaat pastor Flohr de gevolgen na 

die deze verandering in de wetgeving met zich meebrengt en pleit ervoor om het nieuwe 

donorregister in ieder geval in te vullen en dan mocht men niet absoluut tegen donatie zijn ervoor te 

kiezen de uiteindelijke keuze over te laten aan de nabestaanden. De gedachte daarachter is dat je 

nooit weet in wat voor omstandigheden een mens komt te overlijden en dat afhankelijk daarvan het 

belangrijker kan zijn dat nabestaanden rond het lichaam kunnen rouwen dan direct het lichaam weg 

te halen voor orgaanuitname in het kader van orgaandonatie, als dat een grondoptie is van de 

betreffende.  

Ook bij deze wetswijziging hanteert de overheid het beginsel van de zelfbeschikking. Bij 

orgaandonatie gaat het dan om het ter beschikking stellen van de eigen organen aan anderen. Een 

daad van naastenliefde en solidariteit hebben de Nederlandse bisschoppen dat al jaren geleden 

genoemd in hun Persbericht van 24 maart 1995: 

“ORGAANDONATIE - DAAD VAN NAASTENLIEFDE 

Nu de regeling van de orgaandonatie in het parlement wordt besproken en terecht grote aandacht in 

de publiciteit krijgt, willen de bisschoppen van Nederland opnieuw het standpunt van de rooms 

katholieke kerk ten aanzien van orgaandonatie naar buiten brengen. 

Het is een groot goed dat een oude droom van de mensheid werkelijkheid is geworden: dat wij 

organen en weefsels kunnen transplanteren en levens kunnen redden. Helaas blijkt dat er nog steeds 

veel te weinig organen beschikbaar zijn voor transplantatie. Hierdoor verkeren velen die ernstig ziek 

zijn in grote nood. Soms leidt het gebrek aan een geschikt orgaan zelfs tot de dood van iemand die 

gered had kunnen worden. 

Wij spreken onze grote waardering uit voor de vele mensen die bereid zijn tot donatie van organen na 

hun dood. Dit is een wel bewuste vrijwillige gave om niet. Mensen geven op deze wijze uitdrukking 

aan hun solidariteit, zelfs over de dood heen en bieden anderen daardoor nieuwe levenskansen. Het 

lot van mensen die ernstig ziek zijn en wachten op een transplantatie, gaat ons zeer ter harte. 

Daarom willen wij allen aansporen zoveel mogelijk na te denken over de solidariteit met hun 



medemensen. Het lot van velen is van deze solidariteit afhankelijk. Daarom herhalen wij onze 

aansporing tot het beschikbaar stellen van organen na de eigen dood. 

Tegelijk achten wij het noodzakelijk dat de rechten van donor en ontvanger op duidelijke en 

ondubbelzinnige wijze worden geformuleerd en vastgelegd. 

Familieleden van donoren hebben recht op goede begeleiding maar ook op betrouwbare en 

toegankelijke informatie en op de zekerheid dat de dood van de mens die zo plotseling uit hun midden 

wordt weggerukt, onweerlegbaar wordt aangetoond en bevestigd door onafhankelijke specialisten. 

Als doodscriterium dient daarbij totale hersendood te gelden. Immers omwille van de hoogste 

beschermwaardigheid van het menselijk leven is een zorgvuldige en controleerbare procedure 

noodzakelijk. 

De beschermwaardigheid van het menselijk leven, zowel van donor als van ontvanger, dient steeds 

het ijkpunt van de besluitvorming te zijn.” 

Maar zowel de orgaandonatie als het lichaam ter beschikking stellen aan de behoefte aan rouw van 

nabestaanden is een daad van solidariteit en medemenselijkheid, aldus pastor Flohr. Hij wijst er 

verder op dat in het denken van de kerk er een verschuiving heeft plaatsgevonden van denken in 

termen van zorg voor de integriteit van het eigen lichaam naar aandacht voor het welzijn van 

medemensen.  Het eerste was voornamelijk een individuele zorg waarbij het wegnemen van 

lichaamsdelen gaandeweg alleen kon als het om zieke organen of ledematen gaat die de gezondheid 

van het lichaam in zijn geheel bedreigen. Met de ontwikkeling van de medische techniek vat de 

gedachte post dat het wegnemen ook van gezonde organen geoorloofd is als het leven van anderen 

daardoor aan kwaliteit en duur kan worden geholpen. 

Voor donatie van organen na de dood is het beginsel van de integriteit van het lichaam geen 

doorslaggevend issue meer, omdat de fysieke integriteit er dan niet meer toe doet. Het lichaam als 

geheel functioneert immers niet meer. Anders is het als het om het transplanteren van organen 

tijdens het leven gaat. Daar wordt het van belang te zorgen dat de integriteit van het lichaam niet 

tekort wordt gedaan bij orgaantransplantatie. Pastor Flohr noemt drie gezichtspunten voor de 

morele afweging: organen die zichzelf vernieuwen zoals bloed en weefsel en organen waarvan een 

mens er twee heeft, waarvan hij er één zou kunnen missen zonder groot risico voor eigen leven, 

vormen geen beletsel, maar wel organen die zeer eng verweven zijn met de eigen persoonlijkheid 

zoals (delen van de) hersens en geslachtsorganen. 

Als het dus gaat om orgaandonatie blijft het zelfbeschikkingsrecht van de donor overeind en kan voor 

deze niet besloten worden. Het geen-bezwaar-systeem gaat er dan ook vanuit dat degene die zich 

niet uit ook daadwerkelijk bewust en vrij toestemt. Daarom is het veelvuldig en voortdurend  

informeren een absolute voorwaarde. Dat niet uiting een bewust en vrij geen bezwaar aantekenen 

betekent  mag in ieder geval van mensen die wilsonbekwaam zijn en van minderjarigen niet worden 

verondersteld. Als daad van naastenliefde en solidariteit moeten bovendien oneigenlijke motieven 

zoals commercieel winstbejag en voorkeursbehandelingen worden vermeden, en de anonimiteit van 

de donor en de ontvanger worden gewaarborgd om afhankelijkheidsverhoudingen te vermijden met 

uitzondering wellicht van familiedonaties met het oog op de grotere slagingskans van de 

transplantatie.  Uiteindelijk, aldus pastor Flohr,  bepaalt de innerlijke motivatie waarmee wordt 

gedoneerd of het om een daad van belangeloze naastenliefde gaat of om een uiting van eigenbelang 

of van minachting van het lichaam.  

 



Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Welke keuze heb jezelf gemaakt in de omgang met het nieuwe donorregister, en waarom? 

- Wat zijn eventuele dilemma’s bij orgaantransplantatie tussen familieleden zowel tijdens het 

leven als na overlijden? 

- Welke bezwaren kleven aan de huidige niet-bezwaar-regeling en wegen die op tegen 

bezwaren bij de vroegere toestemmingsregeling van donatie na de dood?  

- Welke persoonlijke motieven kunnen er zijn om te kiezen voor orgaandonatie en van welk 

moreel gehalte zijn deze? 

   

  

  

 


