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‘Dat bepaal je zelf’

In februari 2018 werd de donorwet aangenomen. Deze kwam mede tot stand door het burgerinitiatief
van Menno Loos. In haar laatste bijdrage als redacteur van M&P gaat Rianne Brink met de maatschappelijk
betrokken lobbyist in gesprek over zijn drijfveren, frustraties en onstuitbare enthousiasme.
RIANNE BRINK

W

at begon met een studievriend
die een niertransplantatie nodig
had, eindigde ruim tien jaar
later met een nieuwe donorwet.
Menno Loos, in de politieke
wandelgangen ook wel ‘de drammer’ genoemd, was de initiatiefnemer van het burgerinitiatief
2 Miljoen Handtekeningen voor actieve
donorregistratie. Nadat er ruim 48.000
handtekeningen waren verzameld, volgde
een lobbytraject van tien jaar waarin
Loos menig politicus achter de broek
heeft gezeten. Op 13 februari 2018 was
het dan eindelijk zover: na een nipte
overwinning in de Tweede Kamer stemde
ook een meerderheid van de Eerste
Kamer in met een systeem van actieve
donorregistratie. Nu is er het boek
Dat bepaal je zelf (uitgegeven
in eigen beheer, 2021) over
het wonderbaarlijke pad dat
Loos bewandelde.

Menno Loos
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Wat is nu precies het verschil tussen de oude en de nieuwe
Donorwet?
‘Vroeger stond het donorregister alleen bekend als ja. Als je
donor wilde worden kon je je registeren, maar weinig mensen
maakten deze keuze. We willen liever niet nadenken over de
dood en registratie leverde je op dat moment niets op. Als
je niet koos, moest je familie beslissen, maar dat wisten veel
mensen niet en dat vertelde de overheid evenmin. Als je dan
overlijdt, weten je nabestaanden niet wat je wilde. Ze gaan
twijfelen en zeggen dan vaak nee. In de oude wet was het ook
zo dat als iemand als ja stond geregistreerd en familieleden
een papiertje hadden waarop stond dat de overledene het toch
niet wilde de transplantatie niet doorging, of als de familie
grote bezwaren had en hun rouwproces hierdoor traumatisch
dreigde te worden, dan ging de zorg voor de familie voor.
In de nieuwe wet is iemand automatisch donor, tenzij hij
daar bezwaar tegen maakt. Ook is de overheid nu eerlijk. Er
worden brieven gestuurd waarin staat: ‘Orgaandonatie vinden
we belangrijk en als je niet kiest, zijn dit de gevolgen.’ In vijf
provincies hebben alle inwoners al een keuze gemaakt waarbij
75 procent actief hun registratie veranderde. Dat was voorheen
40 procent. Dit is een enorme bevordering van zelfbeschikking
en geeft de familie richting.’
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In de nieuwe donorwet kunnen familieleden toch nog steeds
bezwaar maken?
‘Als je als ja of geen bezwaar staat geregistreerd en het staat
vast dat iemand komt te overlijden, dan beginnen de artsen het
gesprek met de mededeling dat iemand aangegeven heeft donor
te willen zijn en dat zij voornemens zijn de orgaandonatie in
gang te zetten. Als de familie dan aangeeft dat de overledene
het niet wil, wordt gezegd dat het wel zo staat geregistreerd en
wordt de vraag gesteld hoe vaak er met hen over is gesproken.
Bij andersluidende informatie zal transplantatie uiteindelijk niet
doorgaan. De kans dat dat gebeurt is alleen veel kleiner omdat
het donorregister, in tegenstelling tot vroeger, nu bekend staat
als: “Je hebt er goed over nagedacht, je hebt alle keuzen”. Dus wat
daar straks in staat wordt bewuster.’
Waarom moest dit boek er komen?
‘Ik had daar meerdere redenen voor. We hebben zo veel meegemaakt en ik vind het leuk om daarover te vertellen. Je laat dan
ook wat achter. Daarnaast heeft iedereen altijd een mening over
de donorwet: je bent voor of tegen. Er is weinig nuance en argumenten tellen al helemaal niet. Ik dacht hier nog wel een boek
over te moeten schrijven, want als de nieuwe donorwet er is,
zijn er weer mensen die klagen dat je niet zelf mag kiezen, maar
niemand weet hoe erg de oude donorwet was. Dat wilde ik nog
een keer over het voetlicht brengen. Iedereen moet uiteindelijk
een keuze maken. Ik hoop dat dit boek daarbij helpt. Het boek is
echter breder geschreven. Het gaat ook over het burgerinitiatief:
hoe doe je dat en wat maak je mee?’
Heeft de nieuwe donorwet tot nu toe opgeleverd wat u ervan
heeft verwacht/gehoopt?
‘Veel mensen met wie ik heb samengewerkt was het om meer
donoren te doen. Ik vind drie dingen belangrijk: meer donoren,
zelfbeschikking en minder belasting voor de familie. Bij de
laatste twee hebben we nu al een megawinst. Ik had zelf gehoopt dat 60 procent een keuze zou maken, maar dat is nu al
75 procent. Dat mensen nee registeren is prima, ze maken
hiermee immers wel een keuze.’
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Gr a fi e k : h e t e f f e c t v a n
d e d onor w e t op d e r e g i s tr a ti e

Heeft u nog een rol in de rest van het proces?
‘Mede op advies van anderen probeer ik nu wel afscheid te
nemen. Toch blijf ik het volgen, want als ik non-informatie zie
word ik nog steeds boos. Formeel heb ik geen rol, maar iedereen
weet me te vinden. Ik spreek nog regelmatig met artsen en de
Nierstichting en als er iets is trek ik aan de bel.’
Welke tips heeft u voor mensen die nu met een burgerinitiatief
bezig zijn?
‘Het allerbelangrijkste: gewoon doen. Als je niet begint kan
het ook niet beter worden, maar denk goed na over wat je
wilt bereiken en wat een ander daaraan heeft. Ga je het lokaal
doen of landelijk, door middel van een brief, een petitie of een
burgerinitiatief? Als het dan in de Kamer komt, hoe zorg je dan
dat een Kamerlid of ministerie dat gaat oppakken? Meestal kun
je dat niet alleen, dus je moet erover nadenken wie jou kan
helpen of wie er belang bij heeft. Dat kan een gezondheidsfonds,
bouwbedrijf of milieuvereniging zijn. Vraag dus om hulp. Wat
ik vooral heb geleerd, is vallen en weer opstaan. Opnieuw
beginnen, zoek dan maar een andere weg. Als bijvoorbeeld
de VVD mij tijdens het partijcongres de weg had afgesneden,
moest ik dat dus slimmer aanpakken. Tegen leerlingen wil ik
zeggen dat als je wat wilt veranderen of je iets belangrijk vindt
kom dan in actie! Het hoeft niet allemaal tien jaar te duren,
zoals bij mij. Ga stemmen, schrijf een brief, doe! Tot slot: ik ben
best heel erg dyslectisch, dus ook al ben je geen schrijver: het
is mij ook gelukt!’ u

Dat bepaal je zelf is te koop als hardcover en e-book
in de boekhandel of via www.datbepaaljezelf.nl.
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