
ORGAANHANDEL

Welk orgaan kan je aan iemand doneren als je 
nog leeft?

A. Een long
B. Dunne darm 

C. Nier

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Je hebt 2 nieren en leven met 1 nier is heel goed mogelijk. 

ORGAANHANDEL

Mag je in Nederland ook geld betalen om ervoor 
te zorgen dat iemand een orgaan aan je doneert?

A. Ja
B. Nee

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ORGAANHANDEL

Een Syrische vluchteling is naar Nederland toe 
gevlucht. Hij heeft zijn nier gedoneerd en kon 

daardoor zijn reis naar Europa betalen. Mag dit 
volgens de Nederlandse wetten? 

A. Ja
B. Nee

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ORGAANHANDEL

Welke groep mensen is het meest kwetsbaar 
voor orgaanhandel? 

A. Vluchtelingen
B. Nederlanders 

C. Kinderen 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Vluchtelingen moeten vaak veel geld betalen voor de reis naar een 
ander land. Dit betalen sommige vluchtelingen door een orgaan af te 

staan voor geld. 

ORGAANHANDEL

Er is iemand die zijn nier online heeft 
aangeboden via marktplaats. Mag dit? 

A. Nee, je mag dit niet online zetten
B. Nee, marktplaats mag alleen gebruikt worden voor spullen

C. Ja dit mag, zolang je er maar geen geld voor vraagt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

 In Nederland worden er alleen nieren gedoneerd. 
Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

In Nederland worden ook andere organen gedoneerd, maar dit kan 
alleen maar als de donor is overleden. Alleen nieren en stukjes lever 

kunnen gedoneerd worden als je nog leeft.

ORGAANHANDEL
In Nederland worden er veel organen gedoneerd. 

Soms van iemand die nog leeft en vaak van 
iemand die al overleden is. Van welke organen is 

er een tekort in Nederland? 
A. Nieren en hart

B. Longen en dunne darm
C. Alle organen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

In Nederland hebben we voor alle organen een wachtlijst. De wachtlijst 
van het ene orgaan is wel veel langer dan die van een ander orgaan.

ORGAANHANDEL

In alle landen van de wereld worden organen 
getransplanteerd. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

In totaal zijn er 50 landen in de hele wereld die organen transplanteren. 
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ORGAANHANDEL
In Nederland probeert het ziekenhuis je te helpen 

met het vinden van een juiste donor in je eigen 
familie of vriendenkring. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Er zijn speciale teams in sommige ziekenhuizen die gaan praten met 
mensen die misschien een nier willen doneren aan een familielid of 
kennis. Elk ziekenhuis probeert te helpen, maar dat lukt nog niet elk 

ziekenhuis.

ORGAANHANDEL

Als je je nier doneert, moet je eerst geld of een 
cadeau krijgen van de ontvanger. Is dit waar of 

niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

In Nederland mag je als donor geen geld of cadeau vragen voor je 
orgaan. In dat geval zou er dan namelijk sprake zijn van commerciële 

orgaanhandel en dat is verboden.

ORGAANHANDEL

 Welke oplossing voor het orgaantekort gebruikt 
Nederland sinds 1 juli 2020?

A. Opt in

B. Opt out

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Er zijn in de wereld twee systemen voor orgaandonatie. Opt-in 

betekent dat je automatisch geen donor bent, je hebt de optie om je 

aan te melden als donor. Opt-out betekent dat je automatisch bent 

ingeschreven als donor, je hebt de optie om je af te melden als donor. 

Opt-out wordt ook wel een actief donorregistratiesysteem genoemd.

ORGAANHANDEL

Zowel handelen als doneren van organen is 
strafbaar. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Doneren van organen is niet strafbaar. Het handelen van organen is 

wel strafbaar. 

ORGAANHANDEL

In Nederland mag je voor het doneren van 
organen geen geld vragen, maar je (on)kosten 

voor bijvoorbeeld herstel worden wel vergoed. Is 
dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Wat is de betekenis van commerciële 
orgaanhandel?

A. Vrijwillig een orgaan afstaan en er geld voor krijgen
B. Gedwongen een orgaan afstaan, waardoor de 

mensenhandelaar geld verdiend

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Mag je als Nederlander naar het buitenland toe 
gaan om een nier te kopen? 

A. Ja dit mag, als je echt een nier nodig hebt
B. Ja dit mag, zolang het maar niet binnen Europa is

C. Nee dit mag niet, omdat je als Nederlander nergens een 
nier mag kopen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Welke stelling is juist?

A. Commerciële orgaanhandel en criminele orgaanhandel zijn 
allebei toegestaan

B. Commerciële orgaanhandel en criminele orgaanhandel 
zijn beide verboden

C. Commerciële orgaanhandel is toegestaan en criminele 
orgaanhandel is verboden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!
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ORGAANHANDEL

Welke toenemende ziekte zorgt ervoor dat er 
steeds meer vraag is naar nieren? 

A. Diabetes (suikerziekte)
B. Covid-19

C. Spierziekte

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Wat is het Hott-project?

A. Een internationaal EU-onderzoeksproject met als doel
zoveel mogelijk organen te verkopen

B. Een internationaal EU-onderzoeksproject met als doel
illegale orgaantransplantaties tegen te gaan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Wereldwijd is er voor elke 10 patiënten, slechts 1 
passend orgaan. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Wat is het enige land op de wereld waar het 
toegestaan is om in organen te handelen?

A. Iran
B. Nederland

C. Verenigde staten

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

In Nederland is iedereen donor, tenzij je aangeeft 
dat je dit niet wilt. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Je kunt via een website van de overheid aangeven wat je wilt. Of je 

dus donor wilt zijn of niet (of dat je andere mensen laat kiezen). 

ORGAANHANDEL
Kan iedereen in Nederland zomaar een nieuw 

orgaan krijgen?
A. Ja, je gaat naar het ziekenhuis en zij regelen gelijk een nieuw orgaan 

voor jou. Daarna regelen ze de operatie en heb je binnen een maand 
een nieuw orgaan.

B. Ja, je moet alleen wel zelf de donor regelen.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

C. Nee, als je een nieuw orgaan nodig hebt, ga je eerst op een 
wachtlijst. Als je dan bovenaan staat en er is een orgaan 

beschikbaar, dan krijg je deze. 
Helaas is er voor veel organen een wachtlijst, maar voor bijvoorbeeld de nier is het 

wel mogelijk om zelf een donor te regelen. 

ORGAANHANDEL

Waar kan je aangeven dat je graag donor wilt 
worden? 

A. Op de website van donorregister.nl
B. Bij de donor afdeling in het gemeentehuis

C. In het ziekenhuis 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

ORGAANHANDEL

Wat betekent criminele orgaanhandel?

A. Dat mensen gedwongen worden om een orgaan 
te geven

B. Dat je een orgaan geeft aan een vriend voor ¤10.000
C. Dat een crimineel een orgaan steelt uit het ziekenhuis

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!
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ORGAANHANDEL

Hoeveel mensen wachten er ongeveer op een 
nieuw hart in Europa?

A. 2357 mensen
B. 5033 mensen
C. 3450 mensen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

ORGAANHANDEL

Hoeveel mensen wachten er ongeveer op een 
nieuw dunne darm in Europa?

A. 2563 mensen
B. 70 mensen
C. 532 mensen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!
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