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Gent maakt online verklaring voor
orgaandonatie mogelijk

Op zaterdag 12 oktober 2019 is het de Europese Dag voor Orgaandonatie en

Transplantatie. Een moment om de noodzaak van orgaandonatie onder de

aandacht te brengen, en ook voor de Stad Gent het moment om na te denken over

de rol die ze daarin kan spelen. Gentenaars kunnen zich daarom vanaf nu ook

online registreren als orgaandonor.

In principe is elke Belg automatisch orgaandonor, behalve wanneer een persoon nadrukkelijk

aangeeft dat niet te willen. Familie in de eerste graad kan zonder een registratie ook steeds

verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen. Door expliciet aan te geven donor te

willen zijn, kan je er echter voor zorgen dat nabestaanden niet met deze gevoelige vraag

geconfronteerd worden.

In Gent konden inwoners zich tot voor kort op twee manieren registreren als orgaandonor.

Door een ingevuld formulier op te sturen naar de Dienst Burgerzaken of door persoonlijk langs

te komen aan het loket. Die drempel verlaagt de Stad nu stevig door Gentenaars de

mogelijkheid aan te bieden om dit volledig online te doen.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

'Orgaandonatie kan levens redden. Daarom is het belangrijk dat iedereen die
dat wenst zich snel en eenvoudig kan registreren als donor. Ik ben blij dat we
Gentenaars de kans geven dat nu ook online te doen.' 
— Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Wie zich online wil registreren als orgaandonor, kan daarvoor surfen naar

stad.gent/orgaandonatie. Onderaan de webpagina staat het online invulformulier. Even

aanmelden met je identiteitskaart en je kan aan de slag. Een bevestiging van je registratie vind

je nadien terug in je mailbox. Langskomen aan het loket is dus niet langer noodzakelijk.

Evolutie cijfers van verklaringen van uitdrukkelijke toestemming

2015: 318

2016: 443

2017: 506

2018: 1.178 (onder andere door de actie van het VTM-programma 'Make Belgium Great

Again')

2019 (tot en met 3 oktober 2019): 308

Contact

Youri Nuytinck, Dienst Burgerzaken, tel. 09 266 71 72, e-mail youri.nuytinck@stad.gent

Laura Mahieu, woordvoerder schepen Mieke Van Hecke, gsm 0486 69 83 89, e-

mail laura.mahieu@stad.gent

Bevoegd

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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