
Jouw visie op orgaandonatie 

Naam:

Datum:

1. Kies of je een betoog of een beschouwing schrijft 

Gekozen tekstsoo� : 

2.  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze tekstsoo� ?
Denk aan het schrijfdoel en de indeling van de tekst. 

Kenmerken tekstsoo� :  

3.  Schrijf je een betoog? Kies een van de volgende stellingen:
•  Ik registreer me wel / niet als donor omdat … 
•  Je moet zelf kunnen bepalen naar wie je organen of weefsels gaan na je overlijden.
•  Als je ongezond leeft (bijvoorbeeld rookt / teveel drinkt) heb je geen recht op een 

donororgaan.
•  De ontvanger van een orgaan of weefsel moet contact kunnen opnemen met de 

nabestaanden van de donor. 
•  Orgaandonatie past niet binnen mijn geloof. 

Schrijf je een beschouwing? Kies een (deel)onderwerp voor je tekst:
•  Donorregistratie en ik: heb je je keuze in het donorregister vastgelegd? Waarom 

wel/niet? Welke keuze heb je gemaakt? Waarom? 
•  Het registratiesysteem in Nederland (en in andere Europese landen): 
 - Voor- en nadelen van het toestemmingssysteem of geen-bezwaarsysteem.
 - Verplicht of vrijwillig registeren als donor. 
•  Toewijzing van organen en weefsels: naar wie gaan je organen en weefsels na 

je dood? 
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 - Moet de donor invloed kunnen hebben op de ontvanger van organen en weefsels? 
 -  Heeft iedereen evenveel recht op organen en weefsels. Hoe zit het bijvoorbeeld 

met misdadigers of mensen die ongezond leven? 
•  Geloof en orgaandonatie 
 - Standpunten verschillende religies 
 - Eigen geloof in combinatie met orgaandonatie 
•  Contact tussen nabestaanden en ontvanger donororgaan of –weefsel versus 

anonimiteit
  -  Wat staat er in de wet over contact tussen de nabestaanden en de ontvangers? 

Wat zijn de voor- en nadelen van contact tussen nabestaanden en ontvanger. 
Voor de ontvanger? En voor de nabestaanden?

4. Ga op zoek naar informatie       

Op internet is natuurlijk veel te vinden. Maar je kunt ook kranten, boeken en tijdschrif-
ten gebruiken. Ook kun je mensen interviewen, enquêtes afnemen of bij een bedrijf op 
bezoek gaan. 

5. Schrijf nu je betoog, beschouwing of uiteenze� ing      

Let daarbij op:
•  Structuur: kies een structuur die past bij jouw tekstsoo�  
     Denk aan: titel, opening, alineaopbouw, afsluiting 
•  Doel: informeren, uiteenze� en, ove� uigen 
•  Correcte verwijzing naar bronnen 
•  Spelling, grammatica, interpunctie en zinsbouw 

6.  Laat je tekst aan twee klasgenoten lezen en aan een van je 
ouders     

Zij schrijven commentaar bij je tekst. Verwerk dit commentaar. 

7. Controleer je tekst    
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