Donor Dialoog

In heel Nederland registreert 40% zijn keuze in het Donorregister. Maar grote steden als Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam blijven achter. In woongebieden waar bewoners een lager opleidingsniveau
hebben en de werkloosheid hoog is, registreert men weinig. Onbekendheid en taalproblemen als
laaggeletterdheid kunnen hierbij een rol spelen. Toch is het belangrijk ook deze bewoners te
informeren over het belang van registratie voor orgaandonatie. Daarom startte de NTS in 2015 met de
Donor Dialoog Rotterdam.
Stichting Mesam is partner in de DonorDialoog omdat we het belangrijk vinden dat mensen begrijpen
wat donorschap is zodat ze een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet donor te worden. Het is
een discussie die nu vaak uitgesteld wordt totdat de familie rond het bed van een stervende naaste zit
en de artsen met de vraag komen. Ook is het thema waar omtrent veel vragen leven en men niet goed
weet hoe daar binnen de eigen religie en/of cultuur naar gekeken wordt. Vanuit MeSam geven we
geen mening of mensen wel of niet donor moeten worden maar willen we mensen informeren en
aansporen om het gesprek aan te gaan binnen het gezin en het niet uit te stellen tot het moment
waarop de pijn te groot is om zo'n besluit te kunnen nemen. We zetten ons in om vooroordelen weg te
nemen en mensen te laten zien dat er vanuit religies en culturen geen bezwaren zijn tegen
donorschap.

DonorDialoog Den Haag 2017
Het succes van Rotterdam heeft het ook wenselijk gemaakt om een
Donordialoog te gaan starten in Den Haag in 2017.
We gaan de dialoog opzetten in een aantal stappen:
•
•
•
•
•
•

Vormen projectgroep met partners vanuit doelgroepen en ziekenhuis
Startbijeenkomst met tekenen convenant met gemeente
Informatie bijeenkomst om sleutelfiguren te werven die voorlichtingen gaan geven
Training voor sleutelfiguren over donorschap en voorlichting geven
50 voorlichtingen op diverse locaties in Den Haag
Slotbijeenkomst met presenteren resultaten

Met de donordialoog 2017 willen we de volgende resultaten behalen:
•
•
•
•
•
•

Een coalitie van partijen rondom eerste en tweede generatie migranten is gevormd
De coalitie is versterkt zodat de aandacht voor het thema blijft
Bruggen zijn tot stand gekomen tussen de gemeenschappen en de NTS en de Haagse
ziekenhuizen
Een groep vrijwilligers is geworven en getraind die in Den een Donordialoog georganiseerd
hebben
Inwoners van Den Haag met een migrantenachtergrond zijn geïnformeerd over donorschap
De dialoog is gestart binnen verschillende gemeenschappen en mensen zijn aangespoord deze
dialoog thuis binnen het gezin en de familie voort te zetten

Aansluiten bij de Dialoog?
We zijn in Den Haag op zoek naar organisaties die willen aansluiten bij de DonorDialoog. Dit kan op
verschillende manieren:
• In het projectteam meedenken over het proces en hoe we de dialoog vorm gaan geven
• Vrijwilligers vanuit uw organisatie de training laten volgen om voorlichtingen te gaan geven
• Voorlichtingen bij uw organisatie plaats laten vinden
Stichting Hindustani heeft zich aangesloten bij het project donordialoog.

