Geachte Kamerleden,
Mijn naam is Mirjam de Graaff. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat de impact van een
nierziekte is. Mijn broer, Bart de Graaff, is er in 2002 aan overleden. Vanaf zijn 9 e levensjaar
heeft hij als nierpatiënt moeten vechten voor zijn leven. Het enige positieve vooruitzicht was
altijd de telefoon die zou kunnen gaan rinkelen! Ons gezin stond vanaf die tijd altijd in het
teken van ziekte, mijn ouders altijd verdrietig, ik altijd alleen en Bart ziek, heel ziek. Bart
heeft 2 keer een donornier gehad en dat gaf opeens weer kleur aan zijn leven. Hij kon weer
een gewone jongen zijn en jeetje wat heeft dat veel verschil gemaakt in zijn veel te korte
leven. Ik gun iedereen die op een orgaan zit te wachten in Nederland dat verlossende
telefoontje!
En daarom gaat het mij aan het hart dat op dit moment mensen sterven terwijl ze wachten
op een donororgaan. Er staan honderden nierpatiënten op de wachtlijst die jarenlang op een
donornier moeten wachten. Jaarlijks sterven er bijna 150 mensen omdat een donororgaan
te laat komt. En jaarlijks moeten bijna 100 patiënten van de wachtlijst omdat hun conditie
verslechterde en een transplantatie niet meer mogelijk was.
De afgelopen 25 jaar is het aantal mensen dat na hun overlijden doneert in Nederland gelijk
gebleven, ondanks alle inspanningen. Ik hoopte dat het Masterplan Orgaandonatie uit 2008
dit maatschappelijke probleem zou oplossen. Het Masterplan heeft goede initiatieven in
gang gezet, maar de lange wachtlijst is er nog. In 2015 zijn zelfs minder organen
getransplanteerd dan in 2014, en begin 2016 zet de dalende trend door.
De oorzaak van de lange wachtlijst is het Nederlands toestemmingssysteem, waarbij burgers
hun keuze (wel/niet orgaandonor zijn) vrijwillig moeten registreren in het Donorregister. 9
miljoen Nederlanders (60%) hebben dat niet gedaan. Op het totaal van de bevolking staat nu
24% geregistreerd als donor. Een meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover
orgaandonatie, zo blijkt uit meerdere peilingen. Maar zonder registratie moeten hun
nabestaanden kiezen. Een meerderheid van hen zegt in die verdrietige situatie bij overlijden
van een dierbare ‘nee’ tegen orgaandonatie.
U kunt dat nu veranderen. U kunt het verschil maken voor duizenden mensen die net als
Bart wachten op het belangrijkste telefoontje van hun leven. Ik vraag u daarom vóór het
Actief Donor Registratiesysteem te stemmen!
Met vriendelijke groet,

Mirjam de Graaff

