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Nu willen we u graag enkele vragen stellen over bloed-, plasma- en orgaandonatie. 
 
IQDONA1 

1. Bent u geregistreerd als bloed- of plasmadonor, d.w.z. geeft u volbloed of 
bloedplasma bij een afnamelocatie van de bloedbank van Sanquin 
Bloedvoorziening? 

1. ja, volbloed  naar vraag 5 
2. ja, plasma  naar vraag 5 
3. nee  

 
IQDONA2 

2. Bent u ooit geregistreerd geweest als bloed- of plasmadonor? 
(bij Sanquin, CLB, Rode Kruis plasmacampagne of bloedbank) 

1. ja, volbloed  
2. ja, plasma  
3. nee  naar vraag 7 

 
IQDONA3 

3. Tot welk jaar bent u geregistreerd geweest als bloed- of plasmadonor? 
 
 __________ 
 
IQDONA4 

4. Waarom bent u gestopt met doneren? 

1. afgekeurd op basis van leeftijd 
2. afgekeurd om gezondheidsredenen 
3. geen tijd meer 
4. geen zin meer 
5. andere reden, namelijk ______________________________ 

 
IQDONA5 

5. In welk jaar heeft u zich voor het eerst geregistreerd als bloed- of plasmadonor? 
 
 __________ 
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IQDONA6 

6. Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden bloed / plasma gedoneerd? 

1. vaker dan 1x per maand 
2. 1x per maand 
3. 2-3 keer 
4. 1 keer 
5. helemaal niet 
6. weet niet 

 
IQDONA7 

7. Iedereen van 18 jaar of ouder krijgt in Nederland een formulier van het Ministerie 
van Volksgezondheid om een beslissing te nemen over orgaandonatie. Heeft u dit 
formulier teruggestuurd? 

1. ja 
2. nee   u kunt vraag 8 overslaan 
3. weet ik niet meer   u kunt vraag 8 overslaan 

 
IQDONA8 

8. Wat was uw beslissing? 

1. ik stel mijn organen niet beschikbaar 
2. ik stel al mijn organen beschikbaar 
3. ik stel sommige organen beschikbaar 
4. ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
5. weet niet / wil niet zeggen 

 

 
LASAJ128 
 
Nu willen we u graag enkele vragen stellen over bloed-, plasma- en orgaandonatie. 
 
JQDONA1 

1.  Bent u geregistreerd als bloed- of plasmadonor, d.w.z. geeft u volbloed of 
bloedplasma bij een afnamelocatie van de bloedbank van Sanquin 
Bloedvoorziening? 

1. ja, volbloed 
2. ja, plasma 
3. nee 
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JQDONA1_2 

2.  In 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Tot nu toe kreeg iedereen van 18 jaar en 
ouder in Nederland een formulier van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport om een beslissing te nemen over orgaandonatie. Heeft u dit 
formulier teruggestuurd? 

1. ja 
2. nee   door naar volgende onderdeel 
3. weet ik niet meer   door naar volgende onderdeel 

 
JQDONA1_3 

3.  Wat was uw beslissing?  

1. ik stel mijn organen niet beschikbaar 
2. ik stel al mijn organen beschikbaar 
3. ik stel sommige organen beschikbaar 
4. ik laat de keuze over aan mijn familie/nabestaanden 
5. weet niet / wil niet zeggen 

 
JQDONA1_4 

4.  Is uw keuze sinds de nieuwe donorwet is aangenomen veranderd? 

1. ja 
2. nee   door naar volgende onderdeel 

 
JQDONA1_5 

5.  Wat is nu uw beslissing? 

1. ik stel mijn organen niet beschikbaar 
2. ik stel al mijn organen beschikbaar 
3. ik stel sommige organen beschikbaar 
4. ik laat de keuze over aan mijn familie/nabestaanden 
5. weet niet / wil niet zeggen 
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