Wat wil ik dat er met mijn lichaamsmateriaal gebeurt na mijn
overlijden ?
Document af te geven bij de opname
Identificatie-etiket van de patiënt :

Dit document handelt over de wegneming van lichaamsmateriaal na het overlijden, zoals bv. cellen, weefsel, botten,
hersenen, … Het gaat hier dus niet over organen zoals hart, long, lever, nier, ….
Dergelijk lichaamsmateriaal wordt steeds vaker gebruikt, zowel voor therapeutische doeleinden, dus ten bate van andere
patiënten (bv. transplantatie van huid of gehoorbeentjes), als voor wetenschappelijke doeleinden (onderzoek met het oog
op het vinden van mogelijke behandelingen voor ziekten). Het is dan ook belangrijk om even stil te staan bij de vraag wat
u vindt dat er mag gebeuren met uw lichaamsmateriaal na uw overlijden.
Indien u niet antwoordt op één van de hiernavolgende mogelijkheden, wordt u geacht in te stemmen met deze donaties.
Ondergetekende,
(Naam en voornaam) ____________________________________________________________________
(rijksregisternummer – zie achterzijde identiteitskaart) __________________________________________
(1) Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie : weefsels en cellen verwijderen bij een donor na
zijn/haar overlijden. De verwijderde weefsels zijn uitsluitend bestemd voor transplantatie bij personen die hierop
wachten.
Ik verzet er mij tegen : ja / neen
(2) Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen : lichaamsmateriaal
verwijderen bij een donor na zijn/haar overlijden om geneesmiddelen te vervaardigen, bijvoorbeeld voor
innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald)
kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
Ik verzet er mij tegen : ja / neen
(3) Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden : lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een
donor wordt verwijderd voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels,
cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke
toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de
kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is
verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd
door de faculteiten geneeskunde.
Ik verzet er mij tegen : ja / neen
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Datum :______________________________________________________________________________
Handtekening : __________________________________________________________________________

Indien u om uw keuze te maken bijkomende inlichtingen wenst, kunt u zich wenden tot uw behandelende arts.
Het is zeer belangrijk te weten dat u op elk moment uw keuze nog kunt wijzigen. Het volstaat een nieuw formulier te
vragen bij de onthaaldienst die dit document zal doorsturen naar de hoofdarts van het ziekenhuis. Wij wensen ook te
benadrukken dat, wat u ook kiest, dit geen enkele invloed zal hebben op de zorgen die u ontvangt. Weet ook dat u

bij uw gemeentebestuur terecht kunt of nog het formulier zelf kunt invoeren op de site www.mijngezondheid.be
of dit laten doen door uw huisarts.

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u hieraan besteedt.
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