Orgaandonatie
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische,
onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke
behandeling.
Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de
transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.
Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot
wegneming en transplantatie van organen. U kunt deze verklaring of toestemming
ook herroepen.
Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen
worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft,
behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.
Voor het wegnemen van organen bij levenden is geen registratie voorzien via het
gemeentebestuur.

Voorwaarden:
Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de
verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:
 u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
 uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de
orgaanafname verzetten.
Procedure:
Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw
plaats moeten maken, kunt u vooraf een formulier voor instemming of weigering tot
orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van uw
woonplaats. U kan het formulier krijgen bij de dienst burgerzaken van het
gemeentebestuur.
Wie een verklaring heeft afgelegd over wegneming en transplantatie van organen en
weefsel na overlijden krijgt hiervan een attest.
Wat meebrengen:
 Identiteitskaart.
 Indien u het document hebt afgedrukt, het ingevulde en ondertekende
document.

Bedrag:
De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Medewerkers:
Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

