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“Het feit dat een mening algemeen wordt aanvaard, 

is nog geen enkel bewijs dat ze niet volslagen absurd is.” 
Bertrand Russell 

 
Stel, een geliefde heeft een ernstig ongeluk gehad. Je ziet hem of haar in een warwinkel van slangen 
en apparatuur en draden weerloos liggen in een ziekenhuisbed. Een machine regelt de ademhaling. 
Maar het hart klopt. Het lichaam voelt warm. Hij/zij lijkt te slapen. 
Niemand haalt het in z’n hoofd om deze geliefde nu in een kist onder de grond stoppen. Maar waarom 
laten we dan wel toe dat, in exact deze zelfde omstandigheden, uit deze zelfde persoon nu alle vitale 
organen worden weggesneden?  
Het antwoord is de toverterm ‘hersendood’: de officiële vaststelling van de dood, uitgesproken door 
een autoriteitsfiguur in een witte jas aan familieleden in shock van stress, angst en verdriet. Hoe 
kunnen zij vermoeden dat ‘hersendood’ een per land wisselende wensdenkdiagnose is, in het leven 
geroepen(!) om hun geliefde te kunnen gebruiken als orgaandonor ― lees: een voor 96% 
functionerend lichaam waaruit vitale organen worden weggesneden voorafgaand aan het stoppen van 
hartslag, bloedcirculatie en ademhaling. Voorafgaand dus aan de dood... 
 
Jan, een kennis van me, bleef na een ingrijpende operatie in een schijnbaar levenloos coma. Rond 
zijn bed overlegden de artsen hardop om zijn life support te staken. De chirurg die hem met zeer grote 
inzet had geopereerd, kwam toevallig langs en begon uit pure frustratie op Jan’s lichaam in te beuken. 
Die kwam daardoor bij en vertelde dat hij alles had kunnen horen, maar daarvan niets had kunnen 
laten blijken!  
Wanneer menselijk bewustzijn actief is tijdens een diep coma (uitval hersenschors of meer), waarom 
dan niet bij ‘hersendood’ (uitval hersenschors en hersenstam)? 
 
Transplantatiestichting.nl schrijft: “Bij orgaandonatie is het tijdstip van overlijden het tijdstip waarop de 
hersendood of de hartdood wordt vastgesteld.”  
Hola. Welke van die twee is ‘t nou? Hersendood: warm kloppend lichaam met daarbinnen een mens 
die volgens de verslagen van overlevenden alles nog kan registreren, maar dat niet kan laten merken. 
Of hartdood: een lichaam waarin alles is stilgevallen. Een lijk dus. Een stoffelijk overschot. 
Een lijk laat zich niet beademen. Een zwanger lijk kan dus niet een paar weken worden beademd en 
gevoed en vervolgens een gezonde baby voortbrengen. Dat kan alleen een levende zwangere ― 
‘hersendood’ of niet! Dus: is ‘hersendood’ werkelijk dood? 
Kan het zijn dat het academisch denkraam ontoereikend is, en/of de meetmethoden niet verfijnd 
genoeg? Pikant detail: in de Wet op de orgaandonatie wordt een hersendode orgaandonor 
omschreven als een ‘beademd stoffelijk overschot’… Beetje kort door de bocht , of regelrechte leugen 
dus! 
 
In perfecte navolging van het propagandamodel in de vaccinatie-arena is, ondanks het bovenstaande, 
bij de huidige klopjacht op orgaandonoren de overheidsinformatie droefzaam eenzijdig, want 
uitsluitend gericht op succes van het gestelde doel: veel meewerkende voorwerpen, ofwel veel 
donorcodicillen, c.q. gevaccineerden. Aangezien geen enkele vaccin-ontvanger of orgaandonor ooit 
een wezenlijk weloverwogen beslissing kan nemen op dergelijke, eenzijdig vooringenomen informatie, 
komen deze halve waarheden feitelijk neer op hele leugens. 
 
Wie zich in orgaandonatie verdiept, komt daarin allerlei onderscheid tegen.  
Er is orgaandonatie bij leven: een vol in het leven staande persoon doneert een van zijn nieren aan 
een zieke medemens. ‘Post-mortale’ orgaandonatie betekent dat uit het lichaam van een persoon ― 
‘hersendood’ verklaard na een ongeluk of vanwege een bepaalde hersenziekte ― de vitale organen 
worden ‘geoogst’, waardoor zij na transplantatie het leven van een ander lichaam zouden kunnen 
verlengen.   
 



Nergens wordt eerlijk en duidelijk uitgesproken dat voor het ‘doneren’ van vitale organen het 
‘donor’lichaam LEVEND moet zijn: het moet hartslag, bloedcirculatie en (geassisteerde) ademhaling 
hebben. Weefsels kunnen worden afgenomen van een stoffelijk overschot, organen waarin de 
bloedcirculatie is gestopt (zoals in een lijk), raken snel ongeschikt voor hergebruik. Ook moet het 
‘donor’lichaam voor het ‘oogsten’ van organen geheel worden lamgelegd. De chirurg zou anders 
kunnen schrikken van de pijnreacties op dit levend te worden geslacht ― het beste bewijs dat de 
‘donor’ allerminst dood is! Ook zijn de toename in hartslag en bloeddruk meetbare antwoorden van 
een levend organisme op helse pijnen. En dus GEEN ‘reflexen van het ruggenmerg’!!! 
 
De pseudo-diagnose ‘Shaken Baby Syndrome’ (SBS) betreft vooral feitelijk controleerbare schade 
door vaccinatie, maar dit wordt door politiemensen en artsen meestal automatisch vertaald naar 
kindermishandeling door de ouders. De vitamine C/histamine test die kindermishandeling uitsluit, 
wordt nagelaten. 
Evenzo nodigen de orgaandonatiehype en de term ‘hersendood’ te gemakkelijk uit tot handelingen die 
de hersenen onnodig doen opzwellen: te ruime vochttoediening, of apneu-test (de beademing wordt 
één of meer keren gedurende 10 minuten stopgezet om te zien of de persoon zelf weer gaat ademen). 
Deze geïnstitutionaliseerde foltering in het hersendood protokolder maakt het hersentrauma uiteraard 
almaar groter. En daarmee neemt het risico op het stempel van ‘donor’ recht evenredig toe met het 
afnemen van de kans op leven. 
 
Dus... Orgaandonatie? 
Over m’n lijk! 
 
 

 http://www.bezinningorgaandonatie.nl/   

 http://www.orgaandonor-neen.nl   

 http://www.nationaledonorweek.nl  

 https://www.youtube.com/watch?v=M-zRabe2KOw  ORGAANDONATIE, je wordt BELAZERD!  

 Is hersendood echt dood?, http://www.youtube.com/watch?v=8TjOd_A5zRo&feature=related  

 http://www.refdag.nl/quot_raad_negeert_hersendoodonderzoek_quot_1_213723   

 Opposing Organ Donation, http://www.organfacts.net/organdon/drdwevans/   

 Brain-Dead Teen, Only Capable Of Rolling Eyes And Texting, To Be Euthanized, 
https://www.youtube.com/watch?v=MGXSPf9b-xI  

 Norm Barber, The Nasty Side of Organ Transplanting (2007), http://organfacts.net/freebook/   

 http://www.transplantatiestichting.nl/vraag/wat-bij-orgaandonatie-het-tijdstip-van-overlijden   

 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1397589/2007/04/04/Ze-wachten-niet-eens-tot-
je-echt-dood-bent.dhtml   

 Deense DR1 documentaire 16-jarig ‘hersendood’ verkeersslachtoffer: http://www.dr.dk/tv/se/dr1-
dokumentaren/dr1-dokumentaren-pigen-der-ikke-ville-doe#!/  

 Organe spenden? Besser nicht!  http://www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk  
 
Love, Light & Laughter,  
Désirée L. Röver 
medical research journalist, author, radio host 
www.desireerover.nl 
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