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Stellingen bij het proefschift: The child as a donor 
Marion J. Siebelink 
 

 

1. Bij het ‘kind als donor’ is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. (dit proefschrift) 

2. Een chronologisch werkmodel legt de basis voor een goede donorzorg. (dit proefschrift) 

3. De herkenning door de medische professional van het jongere kind als potentiele 

orgaandonor op een kinderintensive care kan beter. (dit proefschrift) 

4. De mogelijkheden voor  weefseldonatie in de kindergeneeskunde zijn onvoldoende 

bekend. (dit proefschrift) 

5. Het recht dat een kind vanaf twaalf jaar zich mag registreren in het Donorregister geeft 

plichten bij de medische professionals. (dit proefschrift) 

6. Promoveren is leren dat wetenschap niet absoluut is. 

7. De meeste kinderen vanaf twaalf jaar willen zelf beslissen of ze donor worden. (dit 

proefschrift) 

8. Onderwijs over orgaan- en weefseldonatie dient te beginnen in de bovenbouw van het 

basisonderwijs. (dit proefschrift) 

9. Onderwijs is een manier om het gesprek thuis over het donorschap te bevorderen. (dit 

proefschrift) 

10. Het uitsplitsen van onderwijs over orgaan en weefseldonatie in een informerend en een 

meningsvormend deel is effectief. (dit proefschrift) 

11. Praten over donorschap in een non-crisis situatie is wenselijk zowel voor kinderen als 

voor ouders.  

12. Een kindgericht protocol orgaan- en weefseldonatie is nodig.  

13. Het is de vraag of de donatievraag primair een vraag of een aanbod is.  

14. Het beter worden moet al doende komen en door probeeren. (Vincent van Gogh, 1882) 

15. Een mens is nooit te jong om te leren. (volkswijsheid) 

 

 


