Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting in 2018
De stichting vergadert regelmatig met de kerngroep, bestaande uit de bestuursleden, een voormalig
bestuurslid (de voormalige secretaris), twee zorgprofessionals die werkzaam zijn in twee
ziekenhuizen en incidenteel een externe deskundige.
In het verslagjaar 2018 heeft de kerngroep vergaderd op de volgende data, alle te Amersfoort: 11
januari 2018, 22 februari 2018, 20 april 2018, 5 juni 2018, 19 juli 2018, 18 september 2018, 2
november 2018 en 14 december 2018.
Het dagelijks bestuur heeft tussendoor vergaderd op 1 februari en 3 juli 2018 te Amsterdam.
De voorzitter en secretaris hebben de debatten in de Eerste Kamer bijgewoond, over de
wetswijziging voorgesteld door Pia Dijkstra, op 30 januari 2018 en 6 februari 2018. De secretaris
heeft de derde termijn en de stemming in de Eerste Kamer bijgewoond op 13 februari 2018.
De voorzitter heeft drie verschillende opinie artikelen geschreven, die gepubliceerd zijn in Het Parool
(10 februari 2018), het Nederlands Dagblad (9 februari 2018) en het Reformatorisch Dagblad (12
februari 2018).
Voorafgaande hieraan heeft hij op 5 februari 2018 drie alternatieven voor actieve donorregistratie
gestuurd naar de fracties van de Eerste Kamer.
Eind januari 2018 is de voorzitter geïnterviewd door het Nederlands Dagblad.
Op 7 februari 2018 is een lid van de adviesraad geïnterviewd door Kim Bos van NRC en op 13 februari
2018 in het radioprogramma Dit is de Nacht.
Op 12 februari 2018 heeft de stichting een persbericht gestuurd met als kop "Donorregister
benadeelt ja-zeggers en bevoordeelt nee-zeggers"
Op 12 februari 2018 is de voorzitter geïnterviewd door de Daniel van Dam van De Telegraaf.
Op 14 februari 2018 is de voorzitter in Apeldoorn geïnterviewd voor de tv-zender Family7 naar
aanleiding van het aannemen van de wetswijziging door Eerste Kamer, als vervolg op 2 eerdere
interviews. Dit interview is onder andere gepubliceerd op YouTube.
In februari 2018 heeft Marianne Zandbergen een artikel geschreven voor de website
http://www.nieuwwij.nl.

Op 28 februari 2018 is de voorzitter geïnterviewd door NRC in het kader van een reconstructie van de
politieke besluitvorming over de Donorwet. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerig artikel op 28
maart 2018.
In maart is de voorzitter geïnterviewd door het magazine OnderWeg.
Eind maart heeft de voorzitter contact gelegd met de Stichting Fast Forward Society. Dit heeft
geresulteerd in een samenwerking en een digitaal formulier op speciale website,
https://donorwetreferendum.nl, in een poging een referendum te organiseren over Donorwet. Op 27
april 2018 was hierover een overleg te Leiden.
Op 18 juni 2018 heeft de voorzitter deelgenomen aan een bijeenkomst van het Platform Patiënt en
Voeding te Utrecht.
Op 14 september 2018 heeft de voorzitter te Utrecht een lezing over autonomie bijgewoond van de
heer dr Guus Timmerman, zorgethicus van de Stichting Presentie.
Op 8 oktober 2018 is de voorzitter geïnterviewd door Ferry Stoop van het programma Eenvandaag.
Op 11 oktober 2018 heeft de voorzitter samen met een ervaringsdeskundige een contemplatieve
dialoog geleid in PKN De Regenboog te Zoetermeer.
Op 12 oktober 2018 ging een lezing te Naarden niet door.
Op 16 oktober 2018 heeft de stichting een open brief geschreven aan minister Bruins over de leus en
het communicatieplan voor een nieuwe Donorwet.
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de voorzitter de Stichting vertegenwoordigd in de
werkgroep Kwaliteitstandaard Donatiezorg, een uitvloeisel van de motie Nooren CS die de Eerste
Kamer aangenomen heeft op 13 februari 2018. De eerste vergadering van de werkgroep was op 3
december 2018 te Utrecht.
Op 4 december 2018 kreeg de voorzitter een uitnodiging van het ministerie van VWS om deel te
nemen in de klankbordgroep implementatienieuwe Donorwet.
De voorzitter en secretaris hebben actief contact onderhouden met andere organisaties die zich
bezighouden met het onderwerp orgaandonatie.
Incidenteel is een mailing per e-mail gestuurd naar de mailinglijst.
Verder kwamen er regelmatig vragen van studenten en scholieren, maar minder dan in voorgaande
jaren.
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