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Geachte heer Bruins,  
 
De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met belangstelling kennisgeno-
men van de brief van 5 november 2019 in reactie op vragen van de PVV-fractie van 2 oktober 2019 
over de implementatie van de nieuwe donorwet.1  
 
De leden van de PVV-fractie hebben naar aanleiding hiervan nog een laatste vraag, waarbij de leden 
van de FVD-fractie zich aansluiten. De minister is het met de leden van de PVV-fractie eens dat on-
der de voorlichting ook informatie over wat hersendood inhoudt zou moeten vallen. De minis-
ter wijst er expliciet op dat hij zich met betrekking tot het vaststellen van de dood aansluit bij de 
weergave daarvan door de medische wetenschap, te weten die van de Gezondheidsraad. Onder her-
sendood wordt verstaan: het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, in-
clusief de hersenstam en het verlengde merg. Voor de definiëring ‘donatie na overlijden’ en ‘hersen-
dood’ wordt aangesloten bij de standpunten van de Gezondheidsraad en de NTS (Neder-
landse Transplantatie Stichting). De leden van de fracties van PVV en FVD concluderen dat het mi-
nisterie van VWS daarmee vasthoudt aan één waarheid, die van de Gezondheidsraad en de NTS. 
 
Burgers worden volledig geïnformeerd over hersendood via de websites van het Donorregister en de 
NTS, aldus de brief. Op de website van de NTS staan enkele vragen die mensen over orgaandona-
tie hebben. Op de vraag “Ben ik wel dood als ik donor ben?” wordt het volgende antwoord gegeven: 
“Ja zeker. Organen en weefsels worden pas uitgenomen als artsen 100% zeker zijn dat iemand is 
overleden. Het vaststellen van de dood gebeurt volgens strenge regels. En gebeurt door meerdere 
artsen”. De leden van de beide fracties vragen of potentiële donoren met dat antwoord niet eenzijdig 
worden voorgelicht. Waarom wordt op de websites niet expliciet vermeld dat over ‘donatie na over-
lijden’ en ‘hersendood’ verschil van inzicht bestaat, niet alleen in de samenleving  (‘burgers die scep-
tisch zijn over de hersendood’), maar ook in de medische wetenschap?  
 
  

                                                
1 Verslag nader schriftelijk overleg; Kamerstukken I 2018/19, 33 506, AF. 
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De leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien uw reactie met belang-
stelling tegemoet en ontvangen deze graag bij voorkeur voor 13 december 2019. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Mr. drs. M.A.M. Adriaansens 
Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 


