
 
 

 

Burgerinitiatief voor (massale) bewustwording belang donorregistratie: Stichting 

2 Miljoen Handtekeningen pleit voor invoering van het Actieve Donor Registratie 

systeem (ADR) . 

 

Problematiek  

Het tekort aan donororganen in Nederland is een schrijnend probleem. Op 2008 stonden er gemiddeld 
1.314 mensen voor meerdere jaren op de actieve wachtlijst, voor een donororgaan (bron:  
Eurotransplant). Daarnaast bestaat er een inactieve wachtlijst die destijds al groter was. Door o.a. het 
groeiend aantal diabetes patiënten is de verwachting dat het aantal wachtenden op een orgaan de 
komende jaren eerder toe dan af zal nemen (beide wachtlijsten).  

Nog steeds is bijna 60% van de Nederlanders niet geregistreerd in het donor registratie systeem. 
Wij vinden dat de tijd rijp is om de massa aan te zetten om voor een structurele aanpak te pleiten. 

 

 

Doel 
 

Stichting 2 Miljoen Handtekeningen pleit voor invoer van het Actieve Donor Registratie Systeem 

(ADR) om het aantal wachtenden op de lijst terug te dringen. Daarmee worden levens gered 

 

Als je leven afhangt van een donororgaan, mag je blij zijn in Nederland te wonen. Je kunt hier op 

de expertise en ervaring van je specialist vertrouwen. Maar helaas is het verre van zeker dat je 

ook op tijd getransplanteerd wordt: in Nederland bestaat nog altijd een schrijnend tekort aan 

donororganen. 

Burgerplatform de 2MHclub doet opnieuw een oproep aan politiek om alsnog een Actief Donor 

Registratiesysteem (ADR) in te voeren. Want: 

 De wachttijden blijven onverantwoord lang. 

 Teveel patiënten overlijden daardoor op de wachtlijst. 

 De ontwikkeling van het aantal gerealiseerde transplantaties is teleurstellend 

 De registraties in het donorregister nemen nauwelijks toe. 

 De meeste mensen kiezen dus niet zelf. 

 Dan moeten de nabestaanden beslissen. 

 Nabestaanden zeggen onnodig vaak nee, 

 door onbekendheid met de wens van de overledene, 



 

 terwijl de meeste mensen aangeven best donor te willen zijn. 

 Het ADR is een hoognodige steun in de rug bij de donatievraag. 

 Wetswijziging naar het ADR vormt het fundament, 

 waarop de huidige maatregelen veel beter kunnen gedijen. 

Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk per brief benaderd om hun keuze 

kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. 

Betrokkene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden 

herzien. Uitgangspunt is dat iedereen zèlf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik 

ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon 

beslist). Nabestaanden weten in zo’n geval beter waar zij aan toe zijn. Op die manier wordt meer 

recht gedaan aan de uitgangspunten ‘zelfbeschikking’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘solidariteit’. 

 

Er wordt niet gesteld dat men donor moet worden, maar dat men een keuze dient te maken.  

De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

 
 



 
 
 

Over de Stichting 

 

Een zestal vrijwilligers heeft de Stichting 2 Miljoen Handtekeningen opgericht die zich richt op het 

invoeren van Actieve Donor Registratie. De Stichting 2 Miljoen Handtekeningen heeft hiervoor de 

website http:/www.2mh.nl gelanceerd. 

Wij zetten in op zingeving, bewustwording, empathie, positiviteit en beleving. Dit zal zich 

vertalen in aandacht van de pers, samenwerken met diverse partijen in het veld en politieke 
actie. Wij staan voor een structurele oplossing! 

Het kernteam bestaat uit een groep professionals die zich gezamenlijk op enthousiaste wijze 
inzetten voor de campagne: 

Menno Loos – Voorzitter, , 3 kinderen: "Ik ben een van 7 miljoen Nederlanders die zonder 

reden geen donor is. Terwijl ik het niet erg vind ooit donor te zijn en heel graag wel een donor 
orgaan zou willen ontvangen mocht dat ooit nodig zijn”. 

Rianne Miggels – Vice-voorzitter, getrouwd, 3 kinderen: “Je kunt ieder jaar geld, energie en 

tijd, blijven investeren op de bereidwilligheid van mensen tot registreren, maar de afgelopen  

jaren hebben bewezen dat dit niet loont, daarom pleit ik voor een structurele oplossing, ADR, 

verplichte registratie met behoud van keuzevrijheid” 

 

Juliette Bos – Penningmeester, 2 kinderen.  “Ik ben één van die mensen die jarenlang heeft 

geroepen: oh ja, ik moet het donorregistratieformulier nog even invullen. En zo ken ik in mijn 

omgeving velen die geen donor zijn, maar hier geen bezwaar tegen hebben.  Ik ben ervan 

overtuigd dat we mensenlevens redden als we over gaan tot invoer van het actieve donor 
registratie systeem” 

Lex de Jong – “Als nierpatiënt weet ik van dichtbij hoe het is om te leven van dialyse naar 

dialyse en bij elk telefoontje stiekem te hopen dat het het ziekenhuis is met de mededeling; “Er 

is een donornier”. Maar los van mijn persoonlijke situatie ben ik van mening dat iedereen best 

eenmaal gedwongen mag worden stil te staan bij de vraag of hij/zij donor wil zijn en wat je zal 

antwoorden op het moment dat jij ook een orgaan nodig hebt, tenslotte kan iedereen  

onverwachts voor deze keuze te komen staan." 

 

Olga Majeau – Communicatie coördinator en woordvoerder, getrouwd, 3 kinderen: “Ik hoop dat 

ADR een vanzelfsprekendheid wordt, in plaats van punt van eeuwige discussie, die vooral is 

ingegeven door angst en onwetendheid. ADR is een kwestie van mentaliteitsverandering en 

bewustwording, van zorg voor jezelf en voor elkaar.  ADR  getuigt van een samenleving waarin 

het gaat om mensen”. 

 

Pieter van Rijn –getrouwd. “Ik heb mij aangesloten bij 2MH om de politiek eens goed wakker te 

schudden over het aanhoudende, schrijnende donortekort in Nederland. ADR is het beste en 

enige structurele middel om dit tekort terug te dringen.” 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

Door te werken met vrijwilligers en met samenwerkende partners proberen wij de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Onze grootste kostenpost bestaat uit communicatie via internet en kranten. 

Om het beoogde  draagvlak te creëren onderscheiden we  bouwstenen om onze bekendheid te 

vergroten:  

 

 

De afgelopen jaren de focus op: 

 het onderhouden van contacten met de politiek en relevante partijen in het veld 

 het nuanceren van te positieve berichtgeving in kranten  

 het informeren over donorregistratie via onze website, nieuwsbrieven en social media 

kanalen. 

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@2miljoenhandtekeningen.nl 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Menno Loos 

Voorzitter Stichting 2 miljoen handtekeningen 

www.2miljoenhandtekeningen.nl 

info@2miljoenhandtekeningen.nl 

 

 
 

 


