
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Fwd: CL771722 - Verplichte Donorregistratie is voor de

Niet-Transplantatie-mens schending van Grondwet &

Mensenrechtenverdragen.
Datum:Wed, 2 Nov 2016 13:08:06 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@njr.nl, info@nsgk.nl

Jongeren

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:CL771722 - Verplichte Donorregistratie is voor de

Niet-Transplantatie-mens schending van Grondwet &

Mensenrechtenverdragen.
Datum:Wed, 2 Nov 2016 11:57:28 +0000

Van:_Dienstpostbus Donorregister <info@donorregister.nl>

Aan:d.e.stokkel@ziggo.nl <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Geachte mevrouw Stokkel,

Allereerst excuses voor de late reactie op uw e-mail. U geeft aan dat verplichte donorregistratie

voor de niet-transplantatie-mens een schending is van de Grondwet &

mensenrechtenverdragen.

Het Donorregister kan hier niet inhoudelijk op reageren omdat wij geen invloed hebben op het

wetsvoorstel actieve donorregistratie, dat door D66 is ingediend en recent door de Tweede

Kamer is goedgekeurd. Voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over het wetsvoorstel kunt

u het beste contact opnemen met D66: info@d66.nl. Meer informatie kunt u vinden op de

website van D66: https://d66.nl/actueel/.

Het is overigens nog niet bekend of de actieve donorregistratie daadwerkelijk in zal gaan. Het

wetsvoorstel moet eerst in de Eerste Kamer behandeld worden en gaat pas door als ook de

Eerste Kamer instemt.

Tot slot adviseer ik u om zelf een wilsbeschikking op te stellen ten aanzien van uw wensen

omtrent het niet willen ontvangen van organen of ander lichaamsmateriaal van iemand anders.

Deze wilsbeschikking kunt u bij u dragen, bijvoorbeeld in uw portemonnee, of notarieel laten

vastleggen. Verder is het belangrijk om uw wensen ten aanzien van orgaandonatie en

transplantatie met uw naasten te bespreken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

I.M. (Ingrid) Redeman

Senior adviseur

..........................................................................
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W: http://www.donorregister.nl

From: destokkel [d.e.stokkel@ziggo.nl]

Sent: zaterdag 17 september 2016 12:32

Subject: [***MOGELIJK SPAM***] Communiceren met Coma-pa-ent Verplichte Donorregistra-e =

coma-pa-ent verliest Grondrechten - Mensenrechten

Verplichte Donorregistra-e is voor de Niet-Transplanta-e-mens schending van Grondwet & Mensenrechtenverdragen.

De coma-pa-ent verliest Grondrechten - Mensenrechten; de persoon die transplanta-e wil... krijg extra rechten.

Mega-fout in Donorwet =

Ik kan niet laten registreren 'dat ik GEEN lichaamsmateriaal van een ander mens wil

ontvangen, zodra ik per ambulance in een halve coma het ziekenhuis word binnengereden'.

Dit probleem speelt vooral bij brandwonden.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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