
Opdracht  Sociaal-‐Maatschappelijk    
  
Dimensie:  Sociaal  maatschappelijk  
Onderwerp:  Donorschap  
Titel  opdracht:  Donor  worden?  
  

Wat  ga  je  doen?  

Donorregistratie  is  een  belangrijk  maatschappelijk  
onderwerp  dat  iedereen  aangaat.  Jongeren  
ontvangen  het  jaar  na  hun  18e  verjaardag  een  
persoonlijke  brief  van  de  minister  van  
Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  met  de  vraag  of  
zij  donor  willen  worden.  Gemiddeld  legt  jaarlijks  
ruim  een  derde  van  deze  jongeren  zijn  keuze  vast  
over  orgaandonatie.  Van  de  jongeren  die  nog  niet  
geregistreerd  staan,  twijfelt  maar  liefst  40%  nog.  
De  digitale  lesmodule  DonorWise  helpt  je  met  het  
maken  van  een  keuze.  
  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Uitslag  kennisquiz  
-‐   Uitslag  quiz  “Organen  en  weefsels”    
-‐   Ingevuld  werkblad  bij  formulier  

Orgaandonatie  
-‐   Uitslag  van  de  quiz  (opdr.  5)  
-‐   Niveau  4:  Betoog  (zie  opdr.  6)    

  

Bronnen:  

http://www.donorwise.nl/  

De  opdrachten:  

1.   Introductie  en  kennis  
Ga  naar  de  site  http://www.donorwise.nl/    
  

a.   Bekijk  de  video:  “1  donor  kan  tot  8  levens  redden”.  
b.   Doe  de  kennisquiz  “Wat  weet  jij  over  orgaandonatie?”  Bewaar  het  resultaat  in  je  portfolio.    
c.   Klik  op  “Welke  organen  kun  je  doneren?”  Bekijk  het  filmpje.  
d.   Klik  op  "Orgaandonatie  en  weefseldonatie"  Al  deze  organen  en  weefsels  kun  je  doneren.  Klik  

op  een  orgaan  of  weefsel  en  bekijk  wat  de  functie  is,  wat  er  gebeurt  als  het  niet  goed  werkt  
en  lees  wie  er  op  zo’n  orgaan  of  weefsel  wachten.    

e.   Noteer  welke  organen  je  zou  kunnen  doneren.  
f.   Doe  de  quiz  “Organen  en  weefsels”  en  bewaar  de  uitslag  in  je  portfolio.    
g.   Klik  op  “Hoe  is  het  om  een  donororgaan  te  ontvangen"?  
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René  stond  1  jaar  in  kritieke  toestand  op  de  wachtlijst  voor  donorlongen.  Na  zijn  
transplantatie  liet  hij  een  tattoo  plaatsen  als  eerbetoon  aan  zijn  donor.    
Bekijk  zijn  verhaal.  

2.                    Orgaandonatie:  hoe  gaat  dat?  

a.   Klik  op  de  site  Donorwise  op  “Orgaandonatie  hoe  gaat  dat?”  en  bekijk  het  filmpje. 

b.   Klik  op  "Wat  eerst"  en  speel  het  spel  “Hoe  ziet  het  donatieproces  eruit?”.     

c.   De  moeder  van  Timna  doneerde  na  haar  overlijden  organen  en  redde  daarmee  5    levens.  'Ik  
vond  het  fijn  dat  mijn  moeder  zelf  haar  keuze  had  vastgelegd  in  het  Donorregister.  Dat  
maakte  het  voor  ons  als  nabestaanden  eenvoudiger.’       

Bekijk  wat  Timna  als  nabestaande  van  een  donor  over  orgaandonatie  kan  vertellen  in  het  
filmpje:  “Nabestaanden  orgaandonatie:  hoe  is  het  als  familielid?”    

  

3.   Wat  is  hersendood?  

Per  jaar  overlijden  slechts  een  paar  honderd  mensen  onder  de  juiste    omstandigheden  voor  
orgaandonatie.  Iemand  die  hersendood  is  kan  organen  doneren.  Hersendood  is  niet  
hetzelfde  als  coma.  Iemand  die  hersendood  is,  is  echt  dood.    

Bekijk  de  video  “Wat  is  hersendood?  Vaststellen  hersendood”    om  te  zien  hoe  artsen  
hersendood  vaststellen.  

  

4.   Jouw  mening  

a.   Klik  via  “Donorwise”  op  “Kan  jij  al  een  keuze  maken?”  en  bekijk  het  filmpje. 

b.   Geef  jouw  mening  over  orgaandonatie  door  te  klikken  op  “Stellingen:  geef    jouw  mening  
over  orgaandonatie”.  Bewaar  je  resultaten.   

c.   Je  kunt  je  keuze  over  orgaandonatie  vastleggen  in  het  Donorregister  zodra  je  12  jaar  bent  of  
ouder.  Ben  je  op  je  18e  nog  niet  geregistreerd?  Dan  ontvang  je  automatisch  een  
donorformulier. 

Bekijk  het  filmpje  “De  4  keuzes  van  het  donorformulier”  .  Beschrijf  wat  je  kunt  vastleggen  en  
hoe  je  dat  kunt  doen.  

d.   Op  het  donorformulier  staan  vier  keuzes.  Voor  elke  keuze  valt  wat  te  zeggen.  Maar  wat  vind  
jij?  Bekijk  het  donorformulier.  Klik  daarvoor  op  “Kan  jij  al  een  keuze  maken?”  Klik  door  naar  
“Verdieping”  en  “Kwestie  van  kiezen”.  Bekijk  het  donorformulier  en  maak  de  “opdrachten”.  
Bewaar  de  ingevulde  opdrachten  in  je  portfolio.  
  

5.         Tenslotte  
  

Klik  via  “Donorwise”  op  “Quiz”.    
Beantwoord  de  vragen    individueel,  in  tweetallen  of  klassikaal.  Bewaar  de  uitslag  in  je  
portfolio.    
  



Opdracht  Sociaal-‐Maatschappelijk    
  
Dimensie:  Sociaal  maatschappelijk  
Onderwerp:  Donorschap  
Titel  opdracht:  Donor  worden?  

  
6.   Extra  opdracht  niveau  4    

  
Klik  via  “Donorwise”  door  naar  “Kan  jij  al  een  keuze  maken?”  en  “Verdieping”.  
Schrijf  met  behulp  van  het  werkblad  een  betoog.    Bewaar  het  betoog  in  je  portfolio.  


