
Leeuwarden | Iets minder dan een
kwart van alle Friezen staat geregi-
streerd als donor. Dat meldt het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In Noordoost-Fryslân is het aandeel
donors relatief kleiner. Het statistie-

kenbureau ziet verder in de landelij-
ke cijfers een verband tussenhet aan-
tal mensen dat naar de kerk gaat en
het aantal donors. Meer kerkgang be-
tekent meestal minder registraties.
Maar er speelt waarschijnlijk meer
mee dan alleen religie.

In Nederland geldt het ‘nee, ten-
zij-principe’. Dit betekent dat men-
sen geen donor zijn, tenzij ze het zelf
aangeven. Daarnaast zijn er mensen
die in hun registratie hebben aange-
geven dat ze geen donor willen wor-

den. Verder heeft een groep mensen
het donorschap beperkt, en wil deze
groep dus niet alle organen afstaan.
Een kleine groep laat anderen, veelal
familieleden, een beslissing nemen.

De patronen van donorschap la-
ten gelijkenis zien met de versprei-
ding van religieuze betrokkenheid in
Nederland. Er is volgens het CBS niet
een link is tussen het donorschap en
het aantal mensen van kerkelijke ge-
zindte, maar wel een tussen het do-
norschap en de frequentie van kerk-

bezoek in een gemeente. Met andere
woorden: in gemeenten waar men-
sen vaak naar de kerk gaan, ligt het
aandeel donorregistraties lager.

Het statistiekenbureau heeft niet
een duidelijke verklaring voor het
verband tussen de kerkgang en het
donorschap. ‘Er is nauwelijks een re-
latie tussen het bijwonen van religi-
euze diensten en de expliciete afwij-
zing van donorschap’, schrijven de
onderzoekers. Er is niet onderzocht
in welke mate religie invloed heeft

op individueel registratiegedrag.
Theo Boer, hoogleraar Ethiek van

dezorgaandeTheologischeUniversi-
teit Kampen, houdt er rekening mee
dat er bij de uitkomsten van het on-
derzoek meer meespeelt dan alleen
religie. ,,Het is van belang om je te re-
aliserendat demeerkerkelijke gebie-
den ook de meer traditionele gebie-
den zijn in termen van opleiding en
beroep”, nuanceert Boer.
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