Meer diversiteit in het donorbestand!
De DonorDialoog in Den Haag gaat van start
Dinsdag 10 oktober zal de DonorDialoog in Den Haag van start gaan. Op de startbijeenkomst zullen de
partners binnen het project samen de intentie uitspreken om zich in te zetten om orgaandonatie
bespreekbaar te maken met name binnen groepen met een niet westerse migranten achtergrond. We
zullen in 2017 en 2018 vijftig voorlichtingen gaan organiseren om in gesprek te gaan met deze
gemeenschappen. In oktober volgen 20 sleutelfiguren uit diverse gemeenschappen een training om
mensen te informeren en te motiveren via voorlichtingsbijeenkomsten om thuis het gesprek aan te gaan
over donorschap.

Orgaandonatie bespreekbaar maken in eigen omgeving
Het doel van de DonorDialoog is: diverse doelgroepen bereiken, voorlichting geven en informeren over
donorschap. Op basis van de informatie kunnen mensen een bewuste keuze maken. Dit is nodig, omdat
Nederlanders met een niet-westerse achtergrond nauwelijks geregistreerd staan in het Donorregister,
terwijl ook in deze groepen veel mensen wachten op een donororgaan. In hun voorlichtingen geven de
vrijwilligers niet alleen informatie, maar gaan ze ook in gesprek over het toch wel beladen onderwerp,
waarbij ze hopen misverstanden weg te nemen. Zo geeft projectleider Mohamed Sghir aan: “Ik vind het
belangrijk dat mensen zich realiseren dat ze wel een orgaan willen ontvangen als ze het nodig hebben,
maar er niet over na willen denken of ze hun organen af willen staan na hun overlijden.” Daarnaast zegt
hij dat veel Moslims bijvoorbeeld ten onrechte denken dat zij geen donor mogen zijn, terwijl uit diverse
bronnen blijkt dat de Islam hiervoor echt geen beperking vormt.

Startbijeenkomst
Op 10 oktober van 16.00 tot 18.00 uur zullen de partners binnen de DonorDialoog zich aan u voorstellen
en motiveren waarom zij achter het thema staan. Stichting MeSam en PEP Den Haag zijn de trekkers in
Den Haag die samen met : stichting Xtra, ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum (HMC), het
HagaZiekenhuis, Stichting Vobis en stichting Yasmin een start gaan maken met DonorDialoog.
De startbijeenkomst wordt georganiseerd aan de Riviervismarkt 2. De bijeenkomst is voor een ieder
toegankelijk, aanmelden wordt gewaardeerd via: info@stichtingMeSam.nl;
DonorDialoog Den Haag is een project van de Nederlandse Transplantatie Stichting waarin wordt
onderzocht hoe niet-westerse migranten en lager opgeleiden – de groepen die onder vertegenwoordigd
zijn in het Donorregister - beter bereikt, geïnformeerd kunnen worden over het belang van registratie voor
orgaandonatie.
De DonorDialoog wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
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