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Low organ donation registration rates remain a public health challenge in many countries, including the Netherlands. The low registration rates, combined with the relatively
small proportion of those who actively register as a donor, place a high burden on
patients, medical professionals and family members – as explained in Chapter 1. Many
campaigns have been launched over the years to increase these rates, but do often not
provide people with the support that is needed to be able to make and register a decision. School-based education does have the potential to provide this support.
Part 1: Organ donation education
This first part of the thesis describes the adaptation, implementation and evaluation
of a school-based interactive educational program about organ donation. The program was translated from a high school setting to a lower education school setting (i.e.
vocational education). The registration rates among lower-educated people are especially low and they are not properly reached by other organ donation initiatives. This
program aims to inform these adolescents about organ donation, to stimulate discussion among them, to support them in making a decision and to give them the tools to
actually being able to register that decision, regardless of what that decision would be.
The main aim of the first part of this thesis was to evaluate the interactive organ donation program in a vocational education school setting. Adaptions needed to be made
to make it more suitable and accessible for students at lower educational levels. The
adapted version of the program was then implemented in schools for vocational education and an evaluation study was done regarding both the effects and implementation
of the program.
Determinants of registration behaviour
The determinant study described in Chapter 2 was used to learn more about specific beliefs that lower-educated adolescents have regarding organ donation and registration. The results of this study were used to adapt the content of the educational
program to this group. A cross-sectional quantitative study was conducted among students in vocational education, focusing on 25 beliefs about organ donation and the
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association between these beliefs and registration (intention) outcomes. Most beliefs
had mean scores that showed room for improvement. These could be important targets
for interventions aimed at increasing registration rates, including the program central
in this thesis. Associations between these beliefs and registration (intention) outcomes
were often small to medium in terms of association strength. Most beliefs that had any
association with a certain outcome measurement (e.g. intention to register), were associated with other outcome measurements as well (e.g. intention to register as a donor).
Organ donation behaviour is thus complex and associated with many underlying beliefs. Interventions aimed at changing registration behaviour, should not only be aimed
at increasing knowledge, but also addressing the underlying beliefs.
Evaluation of the organ donation education program
The studies in Chapter 3, 4 and 5 describe the cluster randomized controlled trial
(CRCT) used to assess the effectiveness and quality of implementation of the adapted
organ donation program, with the final aim to encourage lower-educated adolescents
to register a well-informed decision about organ donation.
Chapter 3 elaborates on the different components of the program (i.e. video fragments
and discussion, quizzes with tailored feedback and an exercise filling out a registration
form) and provides a detailed protocol for the evaluation study. It described how different data sources are combined (i.e. questionnaires, Google Analytics, interviews and
logbooks) to get a complete overview of the effectiveness and implementation of the
organ donation education program.
Chapter 4 shows that after receiving the program, more students were intending to
register a decision, but the proportion of them who wanted to become a donor did
not. The aim of the program – to support decision-making, without guiding them toward a specific decision – was thus achieved. Also, students’ intentions to talk to family
members or friends about organ donation increased. Furthermore, the program has
a positive impact on their knowledge, misconceptions and other beliefs. So, providing
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students with clear information, opening the discussion and supporting them in decision-making and the registration of that choice, could be an important step towards
higher registration rates.
Chapter 5 presents the findings of the process evaluation of the educational program.
This study was done to understand both the (quality of) implementation as well as to
contextualize the possible effects of the program. The program was implemented in 11
schools for vocational education by teachers in Citizenship. Teachers agreed that the
program was very compatible with their other teaching activities, but some found it
difficult to prioritize the topic of organ donation. Overall, the program was well received
by both students and teachers. Most teachers implemented all components but did
make on-the-spot adaptations to fit their students’ capabilities and needs better. The
process evaluation revealed ways in which the program could be further improved (e.g.,
alternative delivery methods for lesson 2 and guidelines for teachers to adapt the program to their students at different levels within vocational education).
The results of the evaluation study show possibilities to disseminate the program on
a larger scale, in order to reach a large group of adolescents and increase registration
rates in this group. To have an impact on a national level, support on a higher level is
needed (both within schools and at policy level).
Part 2: Organ donation registration systems
As long as organ donation exists, there have been discussions about the best way to
coordinate the registration of people who are willing to donate (or not). In many countries, an opt-in system (i.e. explicit consent) or an opt-out system (i.e. presumed consent) is used. In 2018, a law change was announced in the Netherlands (to be implemented in 2020), to move from an opt-in system to a soft version of an opt-out system:
the no-objection system. Within this new law, people are asked to register their preferences regarding organ donation after death by a letter from the government. If people fail to respond within 6 weeks after a reminder letter, they will be recorded with a
no-objection registration. This means that, when they die, their organs could go to a
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patient. However, family members still have the opportunity to oppose the transplantation if they can make a reasonable case that their loved one actually did not want this.
Shifting responsibilities
Chapter 6 describes what this new law could mean for responsibilities around the donation decision and questions whether citizens are ready for this law change. In the
new donor law, the responsibility of the donation decision will shift from the relatives
more towards the “owner” of the organs, who will be expected to make a decision while
still alive. In this way, the new law is supposed to relieve pressure on relatives. The question is whether a no-objection registration will actually lead to more clarity than no registration at all, as it is still not an active decision by the deceased person. It is therefore
of great importance that the number of no-objection registrations will be limited, and
people register an actual yes or no.
The new donor law is complex, especially the exact meaning and consequences of
the no-objection registration. It is therefore important for the government to realize
that their responsibilities are also extended. We cannot expect all citizens to be able
to make and register a decision based on a letter, so educational initiatives need to be
employed. These should not be limited to only giving information but require active
involvement of and support for citizens when making their organ donation decision.
Further, repetitive exposure to explanations of rules and consequences is needed for
the entire population. This should include accessible, understandable information for
everyone who would like to register their decision at a later date or wants to change
their registration.
Organ donation registration systems
Chapter 7 describes where the new donor law stands compared to a traditional opt-in
or opt-out system in terms of decision-making. A representative sample of the Dutch
population was asked to fill out a questionnaire after being presented with a description
of one of those registration systems. Policy makers presented the no-objection system
as the perfect compromise between an opt-in and an opt-out system, but this study
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suggests that it is not. The no-objection system performs similar to the opt-out system
in terms of experienced autonomy, effective decision-making and the choices people
make, while the currently used opt-in system shows higher levels of autonomy, more
active registrations and more active yes registrations. Finally, the registration choices of
especially lower educated participants under the conditions of the no-objection system
suggest that they might not fully understand what this system (i.e. the new donor law)
entails. This further strengthens the recommendations from Chapter 6.
Which system is best, is difficult to conclude and depends on what is considered “best”.
Where the opt-out system potentially leads to the highest number of donors, the opt-in
system seems better in terms of preserving people’s autonomy and motivating people
to make an active decision. Next to the system itself, flanking policies, including support for the public (e.g. education and other campaigns) are key.
Discussion
Chapter 8 discusses the main findings of the reported studies, reflects on choices that
were made, reflects on theory, places this thesis in the current public and scientific
debate and provides the implications and recommendations for research and practice. It elaborates further on the complexity of determinant research in terms of the
outcomes, measurements, analyses, interpretations and applications of this research.
The effectiveness of the educational program is discussed in more detail, after which
recommendations are given for the future of the program, both in terms of the content of the program and the dissemination. Further, low (health) literacy is discussed.
Suggestions are given on how to involve low (health) literate people better in health
promotion initiatives and research. Finally, organ donation campaigns are discussed,
especially in light of the new donor law. It is argued that an integral approach is needed
to increase active registration rates.
Low organ donation registration rates remain a complex problem in the Netherlands.
Providing education in a school setting could contribute to increasing these rates,
especially among people who have not been properly reached by other initiatives. It
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has the potential to reach a large and important group with education and support.
However, school-based education on its own is not enough. The complexity of the new
donor law comes with new challenges. More efforts are needed to proactively reach
vulnerable groups and to contribute to more informed decisions and more active registrations under the new donor law.
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Samenvatting
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Het lage aantal orgaandonatieregistraties blijft een uitdaging voor de volksgezondheid
in veel landen, waaronder Nederland. De lage registratiecijfers, in combinatie met de
relatief kleine proportie van mensen die actief geregistreerd staan als donor, zorgen
voor een hoge last voor patiënten, artsen en familieleden – zoals uitgelegd in Hoofdstuk 1. Over de jaren heen zijn er veel campagnes gelanceerd om deze cijfers te verhogen, maar vaak geven ze niet de ondersteuning die mensen nodig hebben om een
keuze te kunnen maken en registreren. Educatie op scholen heeft de mogelijkheid om
deze ondersteuning te bieden.
Deel 1: Orgaandonatie educatie
Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de aanpassing, implementatie en evaluatie van een interactief lesprogramma over orgaandonatie voor gebruik op scholen. Het
programma is vertaald van een middelbare schoolsetting (havo/vwo) naar een schoolsetting met een lager opleidingsniveau (mbo). De registratiecijfers zijn met name laag
bij lager opgeleide mensen en deze groep wordt ook niet goed bereikt door andere initiatieven aangaande orgaandonatie. Het lesprogramma heeft als doel om adolescenten
te informeren over orgaandonatie, een discussie op gang te brengen, hen ondersteuning te bieden bij het maken van een keuze en hen de middelen te geven om die keuze
ook daadwerkelijk te kunnen registreren, ongeacht wat die keuze is.
Het voornaamste doel van het eerste deel van dit proefschrift was om het interactieve
orgaandonatieprogramma te evalueren in een mbo-schoolsetting. Aanpassingen waren
nodig om het programma geschikter en toegankelijker te maken voor adolescenten op
een lager opleidingsniveau. De aangepaste versie van het programma werd vervolgens
geïmplementeerd op mbo-scholen. Er werd een evaluatie gedaan van zowel de effecten van het programma als de implementatie.
Determinanten van registratiegedrag
De determinantenstudie in Hoofdstuk 2 werd gedaan om meer te weten te komen
over de specifieke opvattingen (beliefs) die lager opgeleide adolescenten hebben over
orgaandonatie en -registratie. De resultaten van deze studie zijn gebruikt om de
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inhoud van het lesprogramma aan te passen aan deze groep. Een cross-sectionele
kwantitatieve studie werd uitgevoerd onder mbo-studenten, waarbij 25 opvattingen
over orgaandonatie centraal stonden en gekeken werd hoe deze opvattingen gerelateerd waren aan registratie(-intentie) uitkomsten. Bij veel opvattingen lag de gemiddelde score rond het midden van de schaal, wat ruimte voor verbetering laat zien. Deze
opvattingen zouden een belangrijke focus kunnen zijn voor interventies met als doel
om registratiecijfers te verhogen, net als het programma dat beschreven wordt in dit
proefschrift. De associaties tussen deze opvattingen en registratie(-intentie) uitkomsten waren vaak klein tot middelmatig van grootte. De meeste opvattingen die een
associatie met één uitkomstmaat hadden (bv. intentie om te registreren), hadden ook
een associatie met andere uitkomstmaten (bv. intentie om te registreren als donor).
Orgaandonatiegedrag is dus complex en geassocieerd met veel onderliggende opvattingen. Interventies met als doel om registratiegedrag te veranderen, zouden niet alleen moeten focussen op het vergroten van kennis, maar ook op deze onderliggende
opvattingen.
Evaluatie van het orgaandonatie lesprogramma
De studies in Hoofdstuk 3, 4 en 5 beschrijven een cluster randomized controlled trial
(CRCT) om de effectiviteit en kwaliteit van implementatie te bepalen van het aangepaste orgaandonatie lesprogramma. Het uiteindelijke doel van dit programma was om
lager opgeleide adolescenten aan te moedigen een geïnformeerde keuze te registreren
over orgaandonatie.
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de verschillende onderdelen van het programma
(namelijk: videofragmenten met discussies, quizzen met feedback op maat en een
oefening om het registratieformulier in te vullen) en beschrijft daarnaast een gedetailleerd protocol voor de evaluatiestudie. Het beschrijft hoe verschillende databronnen
gecombineerd worden (vragenlijsten, Google Analytics, interviews en logboeken) om
een compleet overzicht te krijgen van de effectiviteit en implementatie van het orgaandonatie lesprogramma.
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Hoofdstuk 4 laat zien dat adolescenten na afloop van het lesprogramma vaker van plan
waren zich te registreren, maar dat de proportie van hen die donor wilde worden niet
vergrootte. Het doel van het programma – om ondersteuning te bieden bij het maken
van een keuze, zonder deelnemers richting een specifieke keuze te sturen – werd dus
gehaald. Daarnaast waren adolescenten vaker van plan om met hun familieleden en
vrienden te praten over orgaandonatie. Ook had het programma een positieve impact
op hun kennis, misconcepties en andere opvattingen. Adolescenten duidelijke informatie geven, de discussie starten en hen ondersteunen bij het maken en registreren van
een keuze kan dus een belangrijke stap zijn richting hogere registratiecijfers.
Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van de procesevaluatie van het lesprogramma.
Deze studie heeft inzicht gegeven in de (kwaliteit van) implementatie en gaf de mogelijkheid om de effecten van het programma in een context te plaatsen. Het programma
is geïmplementeerd op 11 mbo-scholen door Burgerschap-docenten. Docenten waren
het erover eens dat het programma zeer compatibel was met hun andere lesactiviteiten, maar sommigen vonden het wel lastig om het onderwerp orgaandonatie prioriteit te geven. Over het algemeen werd het programma goed ontvangen door zowel de
studenten als de docenten. De meeste docenten hadden alle onderdelen geïmplementeerd, maar maakten soms wel ter plekke aanpassingen om het beter aan te laten sluiten bij de capaciteiten en behoeftes van hun studenten. De procesevaluatie onthulde
verschillende manieren waarop het programma verder verbeterd kan worden (bv. alternatieve lesmethodes voor les 2 en instructies voor docenten om het programma aan te
passen aan hun studenten op verschillende niveaus binnen het mbo).
De resultaten van de evaluatiestudie laten mogelijkheden zien om het programma te
dissemineren op grotere schaal, zodat een grote groep adolescenten bereikt kan worden en de registratiecijfers in deze groep kunnen toenemen. Ondersteuning van hogere echelons (zowel binnen scholen als op beleidsniveau) zal nodig zijn om een nationale
impact te hebben.

organ donation education

| 257

Deel 2: Orgaandonatie registratiesystemen
Zo lang als orgaandonatie mogelijk is, zijn er discussies geweest over hoe het registreren
van mensen die hun organen willen afstaan (of niet) het best geregeld kan worden.
In veel landen wordt een opt-in systeem (expliciete consent) of een opt-out systeem
(veronderstelde toestemming) gebruikt. In 2018 werd in Nederland een wetswijziging
aangekondigd (die in 2020 geïmplementeerd is), waarbij van een opt-in systeem overgestapt wordt op een softe versie van een opt-out systeem: het geen-bezwaar systeem.
Binnen deze nieuwe wet wordt mensen via een brief van de overheid gevraagd om hun
voorkeuren wat betreft orgaandonatie na overlijden door te geven. Wanneer mensen
niet reageren binnen 6 weken na een herinneringsbrief, zullen ze geregistreerd worden
met een geen-bezwaar registratie. Dit betekent dat in geval van overlijden hun organen
naar een patiënt zouden kunnen gaan. Familieleden hebben echter nog altijd de mogelijkheid om de transplantatie tegen te gaan als zij het aannemelijk kunnen maken dat
hun geliefde dit niet had gewild.
Verschuivende verantwoordelijkheden
Hoofdstuk 6 legt uit wat de nieuwe wet kan betekenen voor de verantwoordelijkheid rondom de donatiekeuze en stelt de vraag of Nederlanders wel klaar zijn voor
deze wetswijziging. In de nieuwe wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de donatiekeuze van nabestaanden meer richting de “eigenaar” van de organen, die verwacht wordt een keuze te maken bij leven. Op deze manier zou de nieuwe wet de
druk op nabestaanden moeten verlichten. De vraag is of een geen-bezwaar registratie
daadwerkelijk meer duidelijkheid geeft dan wanneer iemand helemaal geen registratie heeft, aangezien dit nog steeds geen actieve keuze is door de overleden persoon.
Het is daarom belangrijk om het aantal geen-bezwaar registraties zo laag mogelijk te
houden en om mensen een echte ‘ja’ of ‘nee’ te laten registreren.
De nieuwe donorwet vergroot de complexiteit van de keuze omtrent registratie, en
dan vooral met betrekking tot de exacte betekenis en consequenties van een geenbezwaar registratie. Het is daarom belangrijk dat de overheid zich realiseert dat haar
verantwoordelijkheden ook worden uitgebreid. We kunnen niet verwachten dat alle
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inwoners in staat zijn een keuze te maken op basis van een brief, dus zullen voorlichtingsinitiatieven nodig zijn. Deze moeten niet beperkt blijven tot informatievoorziening, maar zullen moeten bestaan uit actieve betrokkenheid van en ondersteuning voor
inwoners bij het maken van een orgaandonatie keuze. Verder zal herhaaldelijke blootstelling aan uitleg van de regels en consequenties nodig zijn voor de hele populatie. Dit
moet bestaan uit toegankelijke, begrijpelijke informatie voor iedereen die een keuze op
een later tijdstip wil maken of zijn keuze wil wijzigen.
Orgaandonatie registratiesystemen
Hoofdstuk 7 beschrijft waar de nieuwe donorwet staat in vergelijking met een traditioneel opt-in of opt-out system als het gaat om besluitvorming. Een representatieve
steekproef van Nederlandse volwassenen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen na
blootstelling aan een uitleg over één van deze registratiesystemen. Beleidsmakers hebben het geen-bezwaar systeem gepresenteerd als een perfect compromis tussen een
opt-in- en opt-out systeem, maar deze studie laat zien dat dit niet het geval is. Het
geen-bezwaar systeem presteert vergelijkbaar met het opt-out systeem als het gaat
om ervaren autonomie, effectieve besluitvorming en de keuzes die mensen maken,
terwijl het huidige opt-in systeem leidt tot hogere niveaus van autonomie, meer actieve
registraties en meer actieve ja-registraties. Ten slotte suggereren de registratiekeuzes
van lager-opgeleide deelnemers bij een geen-bezwaar systeem dat ze niet helemaal
begrijpen wat dit systeem (de nieuwe donorwet) inhoudt. Dit benadrukt de relevantie
van de aanbevelingen van Hoofdstuk 6 des te meer.
Welk systeem het beste is, is moeilijk te zeggen en hangt ook af van wat “beste” betekent. Terwijl een opt-out systeem mogelijk tot het hoogste aantal donoren leidt, lijkt het
opt-in systeem beter als het gaat om het bewaken van de autonomie van mensen en
het motiveren van mensen om een actieve keuze te maken. Naast het systeem zelf, is
flankerend beleid, inclusief ondersteuning voor de bevolking (bv. educatie en andere
campagnes), essentieel.
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Discussie
Hoofdstuk 8 bediscussieert de belangrijkste resultaten van de beschreven studies, reflecteert op de keuzes die zijn gemaakt, bevat een reflectie op de theorie, plaatst dit
proefschrift in het huidige publieke en wetenschappelijke debat en geeft implicaties
en aanbevelingen voor onderzoek en de praktijk. Het gaat dieper in op de complexiteit
van determinantenonderzoek met betrekking tot de uitkomsten, metingen, analyses,
interpretaties en toepassingen hiervan. De effectiviteit van het lesprogramma wordt in
meer detail bediscussieerd, waarna aanbevelingen worden gegeven voor de toekomst
van het programma, zowel voor de inhoud als de disseminatie. Verder worden laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden besproken. Er worden suggesties gegeven hoe deze groepen beter te betrekken bij gezondheidsbevorderingsinitiatieven
en onderzoek. Ten slotte worden orgaandonatiecampagnes besproken, vooral in de
context van de nieuwe donorwet. Er wordt aangevoerd dat een integrale aanpak nodig
is om actieve registratiecijfers te verhogen.
De lage orgaandonatieregistratiecijfers blijven een complex probleem in Nederland.
Het geven van educatie in een schoolsetting kan bijdragen aan het verhogen van deze
cijfers, vooral bij mensen die niet goed genoeg bereikt worden door andere initiatieven.
Het geeft de mogelijkheid om een grote en belangrijke groep te bereiken met educatie
en ondersteuning. Educatie op scholen is echter niet genoeg. De complexiteit van de
nieuwe donorwet leidt tot nieuwe uitdagingen. Er zijn meer inspanningen nodig om
kwetsbare groepen op een proactieve manier te bereiken en daarmee bij te dragen aan
meer geïnformeerde keuzes en meer actieve registraties onder de nieuwe donorwet.
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