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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
‘Development and evaluation of a school-based  

organ donation education programme’ 
 

Astrid Reubsaet 
 
 

1. Het op grote schaal implementeren van het lespakket ‘Orgaan- en Weefseldonatie’ 
in Nederland zal ervoor zorgen dat meer jongeren een registratieformulier invullen, 
hetgeen uiteindelijk kan leiden tot meer potentiële orgaan- en weefseldonoren (dit 
proefschrift). 

 
2. Ondanks dat interactieve voorlichting op maat over orgaandonatie en registratie 

door jongeren beter wordt gewaardeerd dan algemene informatie, resulteert dit 
niet in een hogere intentie om het registratieformulier in te vullen of om 
orgaandonor te worden (dit proefschrift). 

 
3. De afwezigheid van negatieve uitkomstverwachtingen is een sterkere voorspeller 

van de intentie om orgaandonor te worden dan de aanwezigheid van positieve 
uitkomstverwachtingen (dit proefschrift). 

 
4. Een bepaalde geloofsovertuiging is minder overtuigend gerelateerd aan keuzes 

met betrekking tot orgaandonatie, dan men over het algemeen gelooft (dit 
proefschrift). 

 
5. De invoering van het zogenaamde ‘geen-bezwaar’ systeem in Nederland zal 

waarschijnlijk niet leiden tot het substantieel verkorten van de wachtlijsten voor 
orgaan- en weefseldonatie (ontleend aan ‘Tweede evaluatie Wet op de 
Orgaandonatie’, Friele et al., 2004). 

 
6. Ondanks het feit dat er veel meer transplantaties plaatsvinden dan enkele 

decennia geleden, zijn de wachtlijsten voor een orgaantransplantatie steeds langer 
geworden. Door het bevorderen van een gezonde levensstijl kan de omvang van 
de wachtlijsten verkleind worden. 

 
7. Als orgaandonatie een gave is, dan is dit vooral een gave door de nabestaanden.  

(Ontleend aan ‘Leven door Geven’, José Sanders, 2003). 
 

8. Aangezien de statistische programma’s om multilevel analyses uit te voeren de 
afgelopen jaren nog in ontwikkeling zijn geweest, is de modelopbouw voor dit type 
analyse nog verre van ideaal.  

 
9. De ‘informed-consent’ procedure die gehanteerd wordt bij jongeren tussen de 12 

en 18 jaar leidt vaak tot een onnodig hoge non-respons. 
 

10. Hoe meer besluitvormers, des te langzamer verloopt het besluitvormingsproces. 
 
 
 
 

 


