Orgaandonatie
Waarom is het belangrijk om donor te zijn?

Ik ben hier in het ziekenhuis in Groningen. Mensen kunnen hier een nieuw orgaan krijgen. Nieuwe
nieren bijvoorbeeld, een nieuw hart, nieuwe darmen of nieuwe longen. Zo’n orgaan krijg je bij een
operatie. Het klinkt een beetje gek, maar het orgaan komt uit een lichaam van iemand die is
overleden. Diegene heeft toestemming gegeven om zijn organen te gebruiken. Artsen halen het
orgaan uit het lichaam van iemand die is overleden en dat gaat dan naar iemand die het heel hard
nodig heeft. En Wendy is ook zo iemand. Zij kreeg 3 jaar geleden, twee nieuwe longen. Oké, dat was
die. Waarom moet je dit nou doen? Om de inhoud van mijn longen te meten. Of ze goed zijn. Is dat
nou niet raar, dat je aan het blazen en aan het inademen bent met longen die van iemand anders
zijn. In het begin wel, maar nu niet meer. Hoe voelde dat in het begin dan? Ja, het was toch eng om
longen van iemand anders te hebben. En nu voelt het nu als ze helemaal van jou zijn? Ja. Wanneer
merkte je nou voor het eerst dat je longen echt goed werkte? Hoe voelde je dat? Ik was tv aan het
kijken en toen kwam er een liedje en die ging ik helemaal meezingen. En kon je dat daarvoor niet,
dat je echt ging zingen? Nee, dat kon ik niet. Dan moest ik echt veel adem happen tussendoor. En
doe je dat nu weer graag, dat zingen? Ja. Dag Wendy, tot ziens. Via het internet kunnen mensen zich
laten registreren als donor. Jij kunt dat vanaf je twaalfde. Artsen weten dan of ze jouw organen
mogen gebruiken voor iemand anders. Je ouders kunnen wel jouw keuze tot je zestiende weigeren.

