> Retouradres Postbus 3039 6460 HA Kerkrade

«Naam»
«Adres»
«Plaats»

Inlichtingen via
www.JaofNee.nl/1996
T 0900 821 21 66
Ons kenmerk
DR/JK/13.002

Datum April 2015
Betreft Word je donor? Ja of Nee.
Beste «Voornaam»,

Je bent geboren in 1996. Dus je bent inmiddels 18. Gefeliciteerd nog! Volgens de
wet mag je vanaf je 18e belangrijke keuzes zelf maken. Daarom wil ik je nu
vragen om te kiezen of je orgaandonor wilt zijn.

Bijlagen
Donorformulier en folder
Correspondentie richten aan
het retouradres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief.
Het Donorregister maakt deel
uit van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

Word je donor? ja of nee?
We hebben veel meer orgaandonoren nodig in Nederland. De wachttijden voor
bijvoorbeeld een donornier of een donorhart zijn erg lang. Daar kan jij iets aan
doen. Want als jij orgaandonor wilt worden, dan kun je na je overlijden levens
redden. En dat is ongelooflijk belangrijk. Want hoe meer donoren, hoe minder
mensen op de wachtlijst dood gaan.
Bij het maken van je keuze helpt het misschien om jezelf eens voor te stellen: als
jou iets overkomt, dan wil je toch ook gered worden?
Hoe geef je je keuze door?
Dat is heel makkelijk. In het donorformulier bij deze brief kun je jouw keuze
aangeven en in de envelop terugsturen. Of je kunt met je DigiD je keuze bepalen
op JaofNee.nl/1996. Daar kun je jouw keuze ook altijd weer veranderen.
Meer weten over orgaandonatie?
Meer informatie over donor worden, kun je vinden op JaofNee.nl/1996. Bedenk
dat als je geen keuze maakt je nabestaanden na je overlijden moeten beslissen of
jouw organen gedoneerd mogen worden of niet.
Dankjewel voor je tijd. En voor je keuze natuurlijk.

Met vriendelijke groet,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Edith Schippers
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