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Leeuwarden | Het aantal donors ligt
relatief laag in het noordoosten van
Fryslân. Dat blijkt uit cijfers van het
CBS. In Littenseradiel en Menamera-
diel zijn relatief veel mensen inge-
schreven voor donorschap. Dantu-
madiel heeft het laagste percentage
van Fryslân: 33 procent van de inwo-
ners staat in het register. 17 procent
van de inwoners geeft toestemming
voor donatie, eventueel met donatie-
beperking. Landelijk ligt dit percen-
tage in veertien gemeenten lager.
Ook buurgemeenten Achtkarspelen
en Kollumerland c.a. (beide 18,5 pro-
cent) hebben relatief weinig donors.

De inwoners van Littenseradiel
zijn gemiddeld het meest bereid tot
donorschap. 42,5 procent van de
mensen staat geregistreerd. 27,5 pro-
cent van de mensen wil daadwerke-
lijk doneren. Ook Menameradiel
(27,1) en Leeuwarderadeel (26,7) sco-
ren relatief hoog.

Het aandeel in Fryslân ligtmet een
kwart van de inwoners rond het lan-
delijk gemiddelde. In Noord-Brabant
hebben de meeste mensen toestem-
ming gegeven, 27,2 procent. In Flevo-
land (21,1 procent) en Zuid-Holland
(20,8 procent) ligt dit een stuk lager.
Urk heeft landelijk met 22,6 procent
de minste registraties. Slechts 8,4
procent van de inwoners heeft ja in-
gevuld op de vraag of ze hun organen
willen doneren.

Het CBS ziet een correlatie tussen
het aantal mensen dat naar de kerk
gaat en het aantal registraties. In ge-
bieden waar meer kerkgang is, is het
aantal donors kleiner, volgens de cij-
fers. Die correlatie is in Fryslân deels
terug te vinden. In dedrie gemeenten
met de minste registraties is de kerk-
gang hoger dan het Friese gemiddel-
de. Echter, in de twee meest kerkelij-

ke gemeenten, Dongeradeel en Fer-
werderadiel, ligt het donorschap
maar een beetje onder het Friese ge-
middelde. En in de gemeenten met
gemiddelddeminstekerkgang, Leeu-
warden en Heerenveen, is het aantal
donors gemiddeld of iets boven het
gemiddelde.

Religieus aspect
Volgens hoogleraar Ethiek van de
zorg aan de Theologische Universi-
teit KampenTheoBoer speelthet reli-
gieuze aspect een rol in de keus om je
al dan niet te laten registreren.,,Er
zijn nogal wat christenen die vinden
dat je het leven niet tot het bittere
einde hoeft te rekken. Het aardse le-
ven iswel belangrijk,maarniet tegen
elke prijs. Als je tijd is gekomen, dan
is die gekomen. Daarnaast zijn er
sommige christenen wellicht scepti-
scher omdat ze lichaam en geest als
een eenheid zien: wat God samenge-
voegd heeft, scheide de mens niet.
Een mens hééft niet alleen een li-
chaam maar is er ook een. Sommige
christenen zullen de vraag stellen
hoe een lichaam kan opstaan uit de
dood als het lichaam verdeeld is. Dat
het lichaam na een tijd vanzelf ver-
gaat, mag dan zo zijn, maar bewust
de eenheid van het lichaam verbre-
ken gaat ze te ver.”

Toch denkt Boer niet dat veel
christenen principieel tegen zijn.
,,Minstens evenveel mensen vinden
het mooi om het lichaam beschik-
baar te stellen om een naaste te red-
den. Ik hoor veel positieve geluiden
over donorschap en zelden negatie-
ve. Men verwijst naar Jezus die zegt
dat het van grote liefde getuigt om je
leven voor je vrienden te geven. Men
wijst erop dat God ons de technieken
gegeven heeft omwel te doen aan an-
deren. En men wijst erop dat ‘het le-
ven ontvangen’ in het christendom
ook altijd ‘het leven doorgeven’ im-
pliceert. Dat zijn krachtige geluiden,
getuige ook de positieve visie van de
paus op orgaandonatie. Daarom ben
ik enigszins verrast over de uitkomst
van het onderzoek.”
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