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Lesbrief 39. Donor worden 

 
 
Wat leert u in deze les?  
 
 
 

� Woorden over organen en donor worden 

� Informatie lezen over donor worden 

� Praten over donor worden 

 
 
 
Veel succes! 
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HET GESPREK 
 
Opdracht 1. Lees het gesprek (deel 1) 
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website. 
 
Donor worden 

Asha is op bezoek bij haar buurvrouw Ayaan. Op de radio horen ze een reclame 

over donor worden. Is Asha donor? 

 
Radio: “Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Ben jij er al één? Ga nu 

naar jaofnee.nl.” 

Ayaan: Heb je dat gehoord? 

Asha: Wat? 

Ayaan: Die reclame op de radio, of je orgaando… of zoiets wilt worden. 

Asha: O, je bedoelt orgaandonor worden.  

Ayaan: Ja, dat. Wat is dat, orgaandonor? 

Asha: Nou, mensen hebben soms nieuwe organen nodig, omdat hun eigen 

organen niet meer werken. Bijvoorbeeld een nieuwe nier of nieuwe 

longen. Als je orgaandonor wordt dan kunnen ze jouw organen krijgen. 

Ayaan: Maar ik kan toch ook niet leven zonder longen? 

Asha: Nee, ze gebruiken je organen pas als je overleden bent. 

Ayaan: O ja… En ben jij dan ook orgaandonor? 

Asha: Ja. Als ik overlijd dan mogen ze mijn organen gebruiken voor mensen die 

ze nodig hebben. Als ik dood ben dan gebruik ik mijn longen ook niet 

meer, dus dan wil ik ze best afstaan aan iemand die ze nodig heeft. Op die 

manier kan ik een leven redden terwijl ik zelf al overleden ben! 

Ayaan: Ik vind het wel heel goed van je, maar ik vind het toch een eng idee. Ik 

weet niet of ik dat zelf ook wel wil hoor.  

Asha: Er zijn altijd veel donoren nodig. Je moet er misschien maar eens over 

nadenken. 

Ayaan: Ja, dat zal ik doen. Waar kan ik informatie inwinnen over donor worden? 

Asha: Op internet is een heleboel informatie te vinden. Je kunt bijvoorbeeld 

kijken op de website www.jaofnee.nl. 

Ayaan: Oké, ik ga zeker een kijkje nemen op de website. 
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DE WOORDEN 
 
Opdracht 2. Lees de woorden. 
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 2. Zet een 
streep onder de woorden in de tekst. 
U kunt de woorden ook beluisteren via de radioles op de website. 
 
De woordenlijst deel 1 
 
□ de donor 

Een donor is een persoon die iets van zijn lichaam afstaat aan iemand anders. Je kunt 

bijvoorbeeld organen of bloed doneren. 

Bijvoorbeeld: Ik ben bloeddonor, ik geef twee keer per jaar bloed. 

 
□ het orgaan 

Een orgaan is een deel van het lichaam met een bepaalde functie. Mensen hebben 

verschillende soorten organen. Zoals een ademhalingsorgaan (longen), een evenwichtsorgaan, 

een spraakorgaan en nog veel meer. 

Bijvoorbeeld: De longen zijn een belangrijk orgaan, zij zorgen ervoor dat we adem kunnen 

halen. Dat is hun functie. 

 
□ de orgaandonor 

Een orgaandonor is een persoon die zijn organen wil afstaan nadat hij of zij is overleden. 

Bijvoorbeeld: Mijn vader heeft een nieuwe nier gekregen van een orgaandonor. 

 
□ de nier 

Een nier is een orgaan dat schadelijke stoffen uit het bloed verwijdert. Mensen hebben twee 

nieren. 

Bijvoorbeeld: Een nier is een belangrijk orgaan voor de mens. 

 
□ de longen 

Longen zijn de organen waarmee je ademhaalt. De longen zitten in de borstkas en vullen zich 

met lucht als je inademt. Mensen hebben twee longen. 

Bijvoorbeeld: Voordat ik onder water ga haal ik diep adem zodat er veel lucht in mijn longen 

komt. 

 
 
De woorden gaan verder op de volgende pagina. 
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□ overlijden 

Als iemand overlijdt dan gaat die persoon dood.  

Bijvoorbeeld: Mijn oom is drie jaar geleden overleden aan een hartaanval. 

 
□ afstaan 

Als je iets afstaat dan geef je iets weg.  

Bijvoorbeeld: Ik sta mijn organen na mijn dood af. Als er iemand anders is die mijn organen 

kan gebruiken dan mag dat. 

 
□ informatie inwinnen 

Als je informatie over iets inwint dan ga je op zoek naar informatie. 

Bijvoorbeeld: Ik ga informatie inwinnen over orgaandonor worden. 

 
 

Tip: Kijk eens in de krant. Komt u de nieuwe woorden tegen? Schrijf de zinnen op 
waarin u de woorden bent tegengekomen. 
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VRAGEN BIJ HET GESPREK 
 
Opdracht 3. Waar of niet waar? Zet een kruisje. 
 
  Waar Niet waar 

1. 

 
Nederland heeft meer orgaandonoren 

nodig. 
 

  

2. 
 

Asha is al donor. 
 

  

3. 
 

Ayaan wil graag donor worden. 
 

  

4. 

 
De website jaofnee.nl gaat over donor 

worden. 
 

  

 
 

Kijk voor de antwoorden op pagina 21 
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HET GESPREK 
 
Opdracht 4. Lees het gesprek (deel 2) 
U kunt het gesprek ook beluisteren via de website. 
 
Ayaan heeft informatie verzameld over donor worden. Zij belt aan bij haar 

buurvrouw om erover te praten. Wil Ayaan donor worden? 

 
Asha:  Hoi Ayaan, kom binnen. 

Ayaan:  Hai, dank je. Alles goed? 

Asha:  Ja, heel goed. En met jou? 

Ayaan: Ja, ook goed! Ik heb een paar vragen voor je. Ik heb wat informatie 

gevonden over donor worden en ik wilde er eigenlijk nog even met je over 

verder praten. 

Asha: Ja, natuurlijk. Laten we in de woonkamer gaan zitten. Heb je zin in thee? 

Ayaan: Hm, ja lekker.  

Asha: Vertel, wat voor informatie heb je gevonden? 

Ayaan: Nou, je kan dus op verschillende manieren donor worden. Je kunt 

orgaandonor worden, maar ook bij bijvoorbeeld bloeddonor. 

Asha: Ja, dat klopt. Vorige keer hadden we het alleen over orgaandonor worden, 

maar er zijn verschillende soorten donoren. 

Ayaan: Als je bloeddonor wordt dan geef je jaarlijks twee keer tot vier keer bloed 

bij de bloedbank. Dat bloed wordt dan gebruikt voor mensen met dezelfde 

bloedgroep die te weinig bloed hebben. Ben jij ook bloeddonor? 

Asha: Nee, ik ben alleen orgaandonor. Als je bloed geeft, word je geprikt met 

een naald. Daar kan ik helemaal niet tegen, brrr. 

Ayaan: Naalden zijn toch niet eng! Ik denk dat ik wel bloeddonor wil worden... 

Asha: Wat goed! Er is ook altijd veel behoefte aan bloeddonoren. En wil je ook 

orgaandonor worden, zoals ik? 

Ayaan: Ik weet het niet zeker. Ik wil me wel laten registreren als donor. Maar ik 

wil dan niet al mijn organen afstaan. Kan dat? 

Asha: Ja hoor, dat kan. Je kunt zelf invullen op je donorformulier welke organen 

je wel en niet wilt afstaan. Ik heb ingevuld dat ze alles van mij mogen 

gebruiken. 

Ayaan: Echt waar? Waarom heb je dat ingevuld? 
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Asha: Stel dat je zelf een keer in het ziekenhuis komt en een orgaan nodig hebt. 

Dan wil je ook dat er donoren voor jou zijn. Ik vind het dus ook belangrijk 

dat ik dat voor anderen doe. 

Ayaan: Ja, daar heb je gelijk in… Maar ik vind het toch een moeilijk besluit! Ik ga 

in ieder geval bloeddonor worden. Verder ga ik thuis eerst nog eens rustig 

nadenken of ik ook orgaandonor wil worden. 

Asha: Ik ben benieuwd wat je gaat doen! Ik hoor het wel van je binnenkort. 

 
 
DE WOORDEN 
 
Opdracht 5. Lees de woorden. 
Lees de woorden hieronder. Zoek de woorden op in het gesprek op pagina 6 en 7. Zet 
een streep onder de woorden in de tekst. 
 
De woordenlijst deel 2 
 

□ de bloeddonor 

Een bloeddonor is iemand die bloed geeft. Het bloed wordt gebruikt voor mensen die dat 

bloed nodig hebben. 

Bijvoorbeeld: Ik ben bloeddonor, ik geef twee keer per jaar bloed. 

 
□ jaarlijks 

Jaarlijks betekent ieder jaar. Als je iets jaarlijks doet, dan doe je het elk jaar. 

Bijvoorbeeld: De koningin viert jaarlijks op Koninginnedag haar verjaardag. 

 
□ de bloedbank 

De bloedbank is de plaats waar bloeddonoren hun bloed afgeven.  

Bijvoorbeeld: Ik geef twee keer per jaar bloed bij de bloedbank. 

 
□ de bloedgroep 

Een bloedgroep is het soort bloed dat je hebt. Er zijn verschillende bloedgroepen.  

Bijvoorbeeld: Ik heb een hele bijzondere bloedgroep, bijna niemand heeft dezelfde 

bloedgroep als ik. 

 
 
De woorden gaan verder op de volgende pagina. 
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□ de bloedafname 

Tijdens een bloedafname haalt een dokter bloed uit je lichaam met een naald. 

Bijvoorbeeld: Ik vind bloedafname altijd heel eng want ik ben bang voor naalden. 

 
□ de behoefte 

De behoefte betekent dat wat er nodig is. Als er veel behoefte aan iets is, dan is er veel van 

nodig. Als er geen behoefte aan iets is, dan is het niet nodig. 

Bijvoorbeeld: Er zijn niet genoeg donoren. Daar is wel veel behoefte aan. 

 
□ registreren 

Als je je registreert, dan geef je je naam en andere gegevens aan een organisatie. Je staat dan 

op een lijst of in een systeem.  

Bijvoorbeeld: Als je je als donor wilt laten registreren, moet je een speciaal formulier 

invullen. 



9 
 

 
 

Pluslessen Lesbrief 39 © ITTA 2010 

VRAGEN BIJ HET GESPREK 
 
Opdracht 6. Waar of niet waar? Zet een kruisje. 
 
  Waar Niet waar 

1. 

 
Je kunt op verschillende manier donor 

worden. 
 

  

2. 
 

Er zijn al genoeg bloeddonoren. 
 

  

3. 
 

Ayaan kan niet tegen bloed. 
 

  

4. 
 

Ayaan wil ook al haar organen afstaan. 
 

  

 
 

Kijk voor de antwoorden op pagina 21 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Opdracht 7. Maak een korte samenvatting.  
Schrijf in een paar zinnen op waar het gesprek over gaat.  
Schrijf alleen de belangrijkste dingen op. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vraag aan een (taal)vriend of hij uw samenvatting kan controleren. 
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GRAMMATICA 
Opdracht 8. Van wie is het? 
 
We gaan kijken naar woorden van ‘bezit’. Woorden van bezit laten zien van wie 
iets is. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Van wie is het boek?   De koffie is van jou. Het is jouw koffie. 
Van mij!     Hij heeft thee. Het is zijn thee. 
Het is mijn boek.    Zij drinkt water. Het is haar water. 
 
 
Kent u ook al de woorden van bezit voor het meervoud (wij, jullie, zij)? 
Kijk naar het voorbeeld: 
 
Wij hebben een formulier. Het is ons formulier. 
Jullie hebben een folder. Het is jullie folder. 
Zij hebben een gids. Het is hun gids. 
 
Let op! 
Het is ons formulier, maar onze gids. Weet u waarom? (Kijk voor het antwoord op 
pagina 21) 
 
 
Opdracht. Vul de zinnen in. Gebruik ons, onze, jullie en hun. 

 
1. Wij hebben drie kinderen. Het zijn ……………… kinderen. 

2. De kinderen hebben een computer. Het is ……………… computer. 

3. Jullie hebben een hond. Het is ……………… hond. 

4. Is dit jullie auto? Nee, dit is ……………… (zij) auto. 

5. Wij leven graag op deze manier. Het is ……………… manier van leven. 

6. Kan je me ……………… (jullie) adres nog even doorgeven? 

7. Henk en Ingrid gaan een jaar reizen door Afrika. Daarom hebben ze ……………… 

huis verkocht. 

8. Wat zien ze er jong uit! Is dat meisje nou ……………… (zij) dochter of 

……………… (zij) kleindochter? 

 
 
 

Kijk voor antwoorden op pagina 21 
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WOORDEN 
 

Opdracht 9. Organen 
 
1. Schrijf de woorden op van de organen die u al kent. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

    2. Schrijf de goede woorden bij de organen. 
     alvleesklier, bloedvaten, bot, hart, hoornvlies, huid,  

lever, longen, nieren  
 
 

 1……………………… 
 
 
 
 2……………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 3……………………… 
 4……………………… 
 5……………………… 
 
 

 6……………………… 
 
 
 
 

 
 7……………………… 

 

 8……………………… 
 

 9……………………… 
 

Kijk voor antwoorden op pagina 21 
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WOORDEN 
 
Opdracht 10.  
 
1. Verbind de woorden met de omschrijvingen. 
 
 
 

het hart • • hierin wordt de urine bewaard 

de longen  • • ademhalingsorganen 

de nieren  • • het orgaan dat urine maakt 

de hersenen  • • hiermee stuur je je lichaam 

de lever • • maakt het bloed schoon 

de darmen  • • 
orgaan dat zorgt voor de 
opname van voedingsstoffen 

de blaas  • • 
pompt het bloed door je 
lichaam 

de maag  • • 
verteert voedsel en schakelt 
slechte bacteriën uit 

 
 
 
 
 
2. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk voor antwoorden op pagina 22 
 



13 
 

 
 

Pluslessen Lesbrief 39 © ITTA 2010 

SCHRIJVEN 
 
Opdracht 11. Donororganen niet voor iedereen? 
 
1. Lees het krantenbericht 
 
Voorrang bij orgaandonatie met donorcodicil 
 
Israël wordt het eerste land ter wereld waar bezitters van een donorcodicil voorrang krijgen 
als ze zelf een orgaantransplantatie nodig hebben.  

 
De Israëlische regering wil zo mensen stimuleren om een codicil te 
ondertekenen. In Israël is er een groot tekort aan donororganen. Dat 
meldt de BBC. Ook de partners en de naaste verwanten van Israëli’s 
met een donorpasje, komen hoger op de donorlijst te staan. Patiënten 
die dringend een nieuw orgaan nodig hebben, hebben wel altijd 
voorrang. Maar als twee personen in dezelfde situatie verkeren, gaat 
diegene met een donorcodicil voor. 
 

Momenteel heeft slechts een op de tien Israëliërs een donorpas. Er komt veel kritiek op de 
nieuwe wet. Critici vinden dat patiënten moeten worden behandeld op basis van medische 
overwegingen. De nieuwe wet zal vanaf 2011 gelden. Om recht te hebben op de 
voorkeursbehandeling, moeten patiënten minimaal een jaar over hun donorcodicil beschikken. 
 

 
3. Onderstreep de woorden in de tekst die u niet begrijpt. Zoek de woorden op in 

uw woordenboek. 
(Als u een woordschrift heeft, schrijf de woorden dan op in uw woordschrift!) 

 
4. De Israëlische regering wil mensen die een donorcodicil hebben voorrang 

geven als zij een orgaan nodig hebben. Wat vindt u? Is dit een eerlijk systeem? 
Of vindt u dat iedereen een donororgaan moet kunnen krijgen, ook als die 
persoon zelf geen donor wil zijn? Schrijf uw mening op. 

 

 

 

 

 

 

 
Laat uw tekst controleren door een taalvriend. 
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UITSPRAAK 
 
Opdracht 12. N of M 
 
In de les hebben we geluisterd naar het verschil tussen N en M. 
 
Woorden met N zijn bijvoorbeeld: nier, naald 
Woorden met M zijn bijvoorbeeld: maag, mond 
 
Let op: als je ‘M’ zegt doe je je lippen helemaal op elkaar. 
 
 
1. Op de website kunt u de radioles opnieuw beluisteren. Als u kunt, luister dan 

nog een keer naar de oefening. 
 

U kunt de oefening ook doen met uw taalvriend of iemand anders die goed 
Nederlands spreekt. Vraag dan of hij (of zij) de woorden voor u voorleest. 
Luister naar de woorden. Hoort u het verschil? 

 
man     
medicijn    
meehelpen    
moeilijk    
mogen  

naald     
natuurlijk    
nier    
nodig     
nooit  

 
2. Zeg nu de woorden na. Vraag uw taalvriend te controleren of u het goed doet. 
 
3. Lees de zinnen. Zeg ze daarna hardop.  

1. Marijke mag maandag naar huis.  
2. Mijn nier werkt normaal.   
3. Maria moet morgen bloed geven. 
4. Nieuwe donoren zijn hard nodig.  
5. Mannen kunnen ook meehelpen. 
 
4. Welke woorden kent u nog meer met ‘m’ en ‘n’? Schrijf ze op de kaartjes! 
 

M  N 
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LUISTEREN 
 
Opdracht 13. Mijn houten hart. 
 
De Nederlandse band De Poema’s scoorde in 1999 een grote 
hit met het liedje ‘Mijn houten hart’.  
 
1. Lees de tekst. 

2. Waar gaat het liedje over, denkt u? 

3. Beluister het liedje via YouTube of van de cd 
‘Best of de Poema’s’ 

 
Mijn houten hart 
Mijn hart is niet van steen 
Een geval van zuiver hout 
Het was het beste dat ik vinden kon 
Toen iemand wegging met het goud 
Mijn hart is van het hardste hout 
Maar het buigt nog als het moet 
Maar niet te ver en rustig aan 
Ik weet nog niet echt wat het doet 
 
refrein 
Dit is mijn hart 
Mijn houten hart 
De dames voor u hebben het alvast verzwaard 
Dus wees maar lief 
Het kan geen kwaad 
En stelen lijkt me niet de moeite waard 
 
Je kan er goed op laten lopen 
Dan doet het niet zo'n pijn 
Als toen ik het origineel nog had 
Het gouden, goud maar klein 
Dit hart, ik heb het pas gekocht 
Bewust een tweedehands 
Je blijft geen gouden kopen 
Ook al had je wel de kans 
 
(refrein) 
 
Het voordeel van een houten hart 
Je bent voorzichtiger met vuur 
De splinters zijn voor anderen 
Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur 
Dit is mijn hart 
Mijn houten hart 
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SPREKEN 
 
Opdracht 14. Spreek samen! 
Doe deze opdracht samen met iemand die goed Nederlands spreekt. Eén van jullie is 
‘A’, de ander is ‘B’. Lees de tekst hardop voor. Draai daarna de rollen om. 
 
 
A: Ben jij al donor?  

A: Ben jij al donor? 

 
A: Nou, orgaandonor 

A: Nou, orgaandonor 

 
A: Dat is niet eng. Je bent toch dood. 

A: Dat is niet eng. Je bent toch dood. 

 
A: Iemands nieren zijn stuk, z’n hart doet het niet 

A: Iemands nieren zijn stuk, z’n hart doet het niet 

A: Hij kan niets meer zien, zijn long werkt niet goed. 

A: Hij kan niets meer zien, zijn long werkt niet goed. 

 
A: Dan wil hij toch ook, een nier of een long. 

A: Dan wil hij toch ook, een nier of een long. 

 
 
 
 
A: Je registreert je gewoon, met dit formulier 

A: Je registreert je gewoon, met dit formulier 

 

 

A: Ja, dat draag ik bij me, iedere dag. 

B: Wat bedoel je? 

B: Wat bedoel je? 

 
B: Ikke niet, dat vind ik eng! 

B: Ikke niet, dat vind ik eng! 

 
B: Oh, als ik dood ben. 

B: Oh, als ik dood ben. 

 
 

 

B: Ja, nou weet ik het wel. 

B: Ja, nou weet ik het wel. 

 
B: Je hebt wel gelijk. Maar hoe 

doe ik dat dan? 

B: Je hebt wel gelijk. Maar hoe 

doe ik dat dan? 

 
Met dit formulier? Heb jij dat 
ook? 
Met dit formulier? Heb jij dat 
ook? 

A: Ja, dat draag ik bij me, iedere dag. 
 
A: Want je weet het maar nooit... 

A: Want je weet het maar nooit… 
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SPREKEN 
 
Opdracht 15. Discussie 
 
U gaat praten over donor worden.   
 
 
1. Lees de vragen. Vraag elkaar: 
 
1. Bent u donor? Waarom wel / niet? 

2. Vindt u dat iemand die geen donor is wel donororganen mag ontvangen? 

3. De Nederlandse regering had een plan om iedereen automatisch als donor te 

registreren, behalve als u zegt dat u dat niet wilt. Dit zou waarschijnlijk een groot 

deel van het donortekort oplossen, maar veel mensen waren tegen dit plan. Wat 

vindt u? Moet je automatisch donor zijn als je niet aangeeft dat je het niet wilt? 

 

 

2. In 2007 zond de omroep BNN een programma uit: De grote donorshow. In de 
show zou een ongeneeslijk zieke vrouw bepalen aan wie van drie nierpatiënten 
zij een nier zou doneren. Per sms kon je stemmen op je favoriete nierpatiënt. 

 
Het bleek een grap te zijn. De zieke  
vrouw was een actrice en de  
nierpatiënten wisten dat zij geen nier  
zouden winnen. De show was bedoeld  
om meer aandacht te vragen voor het  
donortekort. 
 
Er was van tevoren veel ophef over de show. Ook nadat bleek dat het een grap  
was vonden sommige mensen het een ‘onsmakelijke’ en ‘onethische’  
uitzending. 
 
Wat vindt u? Vindt u het een goede manier om aandacht te trekken voor het  
donortekort? Of vindt u het ook onsmakelijk? Waarom? 
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LEZEN 
 
Opdracht 16. Lees de tekst. 
Lees de informatietekst over het donor worden. Beantwoord daarna de vraag van de 
les op de volgende pagina. 
 
Donor worden. 

 
Bijna iedereen in Nederland kan donor worden. Je mag wel zelf bepalen of en wat je af 

wilt staan na je overlijden. Bij het invullen van het donorformulier heb je vier opties: 

 
Keuze 1 - Ja, ik geef toestemming 

Je bent donor. Je kunt daarbij ook aangeven welke organen en weefsels je niet wilt 

doneren. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat je hoornvlies van je ogen gebruikt wordt dan 

kan je dat aangeven. Als je kiest voor keuze 1 dan ben je orgaandonor en kunnen jouw 

organen na je dood gebruikt worden voor anderen. 

 

Keuze 2 - Nee, ik geef geen toestemming 

Je bent geen donor. Aan je familie wordt de vraag niet meer gesteld. Als je overlijdt dan 

worden je organen niet gebruikt. Dus als je geen donor wilt worden kan je dat ook 

kiezen! Het is dus belangrijk om je altijd te registeren. Met keuze 2 leg je vast dat je geen 

donor wilt worden. 

 
Keuze 3 - Mijn nabestaanden beslissen 

Je familie bepaalt of je organen en/of weefsels mogen worden gebruikt. Na het overlijden 

zullen artsen aan je familie vragen wat er moet gebeuren. Zij beslissen dan. 

 
Keuze 4 - Een specifiek persoon beslist 

Een persoon die jij aanwijst, beslist of je organen en/of weefsels mogen worden gebruikt. 

Dit kan bijvoorbeeld je partner zijn of één van je ouders of kinderen. Na het overlijden 

vragen artsen aan die persoon wat er moet gebeuren. Hij of zij beslist dan voor jou.  

 
Het is geen probleem als je later je keuze wilt wijzigen. Dat kan gewoon door een nieuw 

donorformulier in te sturen.   
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VRAAG VAN DE LES 
 
Je bent donor geworden, maar je wilt je keuze wijzigen. Hoe doe je dat? 
 

Kijk voor het antwoord op pagina 21 
 
 
PRAKTIJK 
 
Opdracht 17. Kijk in de praktijk. 
 
 
Ga naar www.jaofnee.nl en bekijk het donorformulier.  
Bent u nog geen donor? Vul dan het formulier in – ook als u geen organen wil 
afstaan kunt u dit formulier invullen. 

 
 
 
MEER INFORMATIE ZOEKEN 

 

Wilt u meer informatie over De grote donorshow? Kijk dan op de website: 
http://sites.bnn.nl/page/donorshow 

 

Wilt u bloeddonor worden? Kijk op de site van de bloedbank Sanquin voor meer 
informatie: http://www.sanquin.nl/donor. 
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HOE GAAT HET? 
 
Opdracht 18. Evaluatie. Nieuwe woorden. 
Kent u de woorden? Kruis aan. 
 
□ afstaan 

□ de behoefte 

□ de bloedafname 

□ de bloedbank 

□ de bloeddonor 

□ de bloedgroep 

□ de donor 

□ de longen 

□ de nier 

□ de orgaandonor 

□ het orgaan 

□ informatie inwinnen 

□ jaarlijks 

□ overlijden 

□ registreren 

 
Opdracht 19. Evaluatie. Kunt u dit nu? 
 
Deze les ging over Asha en Ayaan. Ze praten over donor worden. Asha is donor, 
Ayaan wil nog nadenken over haar beslissing. 
En u? Kunt u nu praten over donor worden? Kunt u dat nu goed? Of een beetje? Of 
vindt u het nog erg moeilijk? 
Zet een kruisje. 
 
 Goed Een beetje Moeilijk 
Informatie begrijpen 
over donor worden. 

   

Praten over donor 
worden. 

   

Zelf meer informatie 
zoeken. 
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ANTWOORDBLAD 
 
Opdracht 3 
1. Waar 
2. Waar 
3. Niet waar 
4. Waar 
 
Opdracht 6 
1. Waar 
2. Niet waar 
3. Niet waar 
4. Niet waar 
 
Opdracht 7 (voorbeeld) 
Dit is een voorbeeld. Vraag een vriend of vriendin om uw eigen samenvatting te controleren. 
Ayaan komt bij Asha op bezoek. Ze horen een reclame op de radio over donor worden. Asha 
legt Ayaan uit wat dat is. Ayaan gaat erover nadenken of ze ook donor wil worden. 
 
Opdracht 8 
 
ons formulier – onze gids? 
Je gebruikt ons alleen voor ‘het-woorden’ (het huis, het formulier). Onze gebruik je voor  
‘de-woorden’ (de auto, de formulieren). 
 
Vul de zinnen in. 
1. onze 
2. hun 
3. jullie 
4. hun 
5. onze 
6. jullie 
7. hun 
8. hun, hun 
 
Opdracht 9 
2. Schrijf de goede woorden bij de organen. 
1. hoornvlies, 2. longen, 3. hart, 4. alvleesklier, 5. lever, 6. nieren, 7. huid, 8. bloedvaten, 9. 
bot 
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Opdracht 10 
 
Verbind de woorden met de omschrijvingen 
Het hart – pompt het bloed door je lichaam 
De longen – ademhalingsorganen 
De nieren – het orgaan dat urine maakt 
De hersenen – hiermee stuur je je lichaam 
De lever – maakt het bloed schoon 
De darmen – orgaan dat zorgt voor de opname van voedingsstoffen 
De blaas – hierin wordt de urine bewaard. 
De maag – verteert voedsel en schakelt slechte bacteriën uit. 
 
Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam? 
De huid. 
 
Vraag van de les 
U moet dan een nieuw formulier insturen. 
 
  
 
 
 


