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 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

يِِۖ يِِۙ َوِاَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشفِ  َوَيْسقِ ي ُهَو يُْطِعُمِن ينِِۙ َوالَّذِ  فَ ُهَو يَ ْهدِ ي َخَلَقِن اَلَّذِ 
 يِِۙ  ُثَّ ُُيْيِ يُتِن ي يُِ َوالَّذِ 

 ُ     َعَلْيِه َوَسلََّم:َوقَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّي اّللَّ

َا ِحيَزْت َلُه  َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِِف ِسْرِبِه ُمَعاًِف ِِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يَ ْوِمِه َفَكَأَّنَّ
نْ َيا  الدُّ

ORGAANDONATIE 

 
Beste Moslims! 
De mens is volgens de Islām een waardevol schepsel. 
Alles op de wereld is ten gunste van de mens 
geschapen. In overeenstemming met het voorgaande 
kan het doel van de door God geopenbaarde religies als 
volgt worden samengevat; het beschermen van het 
leven van de mens, zijn verstand, zijn geloof, zijn 
geslacht en zijn bezit. Het beschermen van het leven 
staat voorop. Het op zoek gaan naar manieren om jezelf 
te genezen en te beschermen van ziektes is een manier 
om je leven te beschermen. 
 

Door de hedendaagse wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen is orgaantransplantatie 
ook een manier van genezing van ziektes geworden. 
Naast het gegeven dat de mens een waardevol 
schepsel is volgens de Islām, zijn, zijn lichaam en 
organen evenzo waardevol en onaantastbaar. Ter 
genezing van ziektes is orgaantransplantatie daarom 
alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan, 
waarbij er in elk geval géén financiële tegenprestatie 
mag zijn. De andere eisen voor orgaantransplantatie zijn 
als volgt: 
 
- Er moet sprake zijn van een noodzakelijke situatie. Er 
moet, met andere woorden, geen alternatieve route zijn 
voor het redden van het leven van de mens of zijn 
orgaan.  
- De overtuiging moet heersen dat de ziekte genezen 
kan worden middels de orgaantransplantatie.   
- De persoon waarvan zijn orgaan of weefsel 
getransplanteerd wordt, dient op het moment van de 
orgaantransplantatie overleden te zijn. Indien de donor 
in leven is, dan dient het niet te gaan om een orgaan of 
weefsel dat vitaal is.  
- Ter voorkoming van sociale onrust binnen de 
samenleving, dient de persoon waarvan zijn orgaan of 
weefsel getransplanteerd wordt hiervoor vóór zijn dood 
toestemming te hebben gegeven. Als dat niet het geval 
is, moeten zijn familieleden toestemming tot 
orgaantransplantatie verlenen, met als voorwaarde dat 
de overleden persoon ten tijde van leven niet moet 
hebben verklaard dat hij géén orgaantransplantatie wil.  
- Er moet geen voordeel of een financiële tegenprestatie 
zijn voor het afstaan van een orgaan of een weefsel.  

- Tot slot dient de patiënt die het orgaan of het weefsel 
krijgt daar zelf mee in te stemmen.1 
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1 Besluit van de Hoge Raad voor Religieuze Zaken (besluitnummer: 396/13). 

 


