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Orgaandonatie is een offer dat je
in vriiheid moet kunnen brengen
.O
l.larianne de Nooii
geesteiijke in de Christengemeenschap te
Amsterdam

et initiatiefuoorstel van
Pia Dtkstra over het opnemen van eenActief

DonoÍÍegistratiesysteem

ligt op dit momentterbeoordelingbijde Ee$te Kamer. Deze
week werd hetbesproken door de commissie Volksgezondheid, Welzijn en
Spon, die hel \ elsvoorslel \oorbereidl.
In het publieke debat over dit wer svoor slel is nog nauwelijks aan de orde gekomen wat het uitnemen van organen
zou kunnen betekenen voor de gestorvene zelf, voor ziinverdereweg na de
drempelovergang die wij'dood' noemen. Aangezien de gestorvenen ons
daarover niet kunnen terugrapporteren, is onderzoek daarnaar geen eenvoudige zaak.

In detail
Als microbioloogben ik goed op de
hoogte van de natuurwetenschappelijk

bewijsbare beschrijving van het sterven. In miin huidige beroepvan geesle

liike in de Christengemeenschap (Andrieskerk inAmsterdam) werk ik in een
omgeving waar het als vanzelfsprekend
wordtbeschouwd, dat een mens niet op
één bepaald ogenblik sterft; de wezens-

kernvan een mens - zijn 'ziel'- laat het
lichaa m los in een proces dar enkele ddgen inbeslagneemt.

In deze dagen wordt dan ookgewaakt
bii de overledene. Dewakenden doen
menigmaal de ervaring op dat er zeer
gedetailleerde herinneringen aan de gestoruene boven komen, waaÍvan men
zich niet bewust was dat men die had.
Dit han$ mogeliik samen met hoe de
zielvan de gestoffene in deze dagen
omgeven is door een 'levenspanorama',
waarin alle eebeurtenissen uit hetvoorbije aa rdeleven ror in de kleinsre details
tot verschijning komen. Dil Íenomeen
is ook gempporteerd door mensen die

Na drie dagen eruqren de
omstanders dathun
geliefde nu pas echt
gestoruen k
ternauwernood aan de verdrinkingsdood ontsnapten envertelden dat zii
ineens hunvolledige aardeleven tot in
detail voor ogen hadden staan. Dit Ie
venspanorama zou dan ingevuldworden door de met de herinneringverbonden levenskrachten, die zich geleidelijk
aan losmakenuit de organen.
Na circa drie dagen lost het levenspanorama op en gaat de ziel met de'oogst'
uit ditpanorama een nieuwe fase in op
haarweg in het leven na de dood. De

omstanders ervaren: ja, nu pas is onze
geliefde echt gestorven.
Zou dit allemaalwaar ziin? Dit laat zich
in elk geval niet met natuurweten-

schappelijke onderzoeksmer hoden onderzoeken. Dappere artsen, zoals de

psychiater Elisabeth Kiibler-Ross, de
hartspecialist Pim van Lommel en de
neurochirurg Eben Alexander zetten
hiedn al gensverleggende stappen.
Zelfheb ik, in de uiteenlopende situaties waarin ik als geestelijke te maken
had met stervenden engestorvenen, in
de eerste dagen na hun heengaan opmerkelijke ervaringen opgedaan.
Deze ervaÍngen bnchten in mt een
diep beleven van waarheid teweeg en
bevestigden het gezichtspunt dat een
geslorvene gefa<eerd sr erft en na circa
drie dagen daadwerkelijk een nieuwe
weg ingaat.

Terughoudendheid
lk zou aan degenen. die belijden dat na
de hersendood alles voorbiiis en het
grote Niets begint, het appèl willen
doen om hun dogma te relativeren en
de blik te verruimen.
De wet zou niet mogen faciliteren dat
men als een tovenaarsleerling vrij kan
handelen aan een steryende ofgestorvene, zonder de gevolgen te kennen.
Het donerenvaneen orgaan is een offer dat een mens in vrijheid moet kun.

neIIbrengen.
Een mens kan datpas echt

vrijbeslui-

ten, wanneer hij inzicht heeft in alle
gevolgen van donatie.
Zolàng de jnzichten in war donarie betekentvoor de gestoffene zelfniet
voorhanden zijn, is grote terughoudendheid in de wetgeving op zijn
plaats.

