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‘ Dit nooit meer’  
Merlins moeder zoekt nieuwe donors
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Nieuwe keuringsrichtlijn
Buiten Europa geweest? 
Vier weken geen donatie

Ronald reed op een bermbom

    
 ‘ Je weet dat 

die klap bij 
jou is’  
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Beste donor, 
 
Dit jaar trad ik aan als hoofdredacteur 
van Bloedverwant. Een van de hoogte-
punten is telkens weer het lezen van 
alle prachtige, grappige en ontroerende 
verhalen. Over de sterke motivatie van 
donors en de aangrijpende ervaringen van 
patiënten.  

Nu is het mijn beurt voor een kaartje 
om u op deze manier heel hartelijk te 
bedanken voor uw inzet in 2012.  
Uw bloed of plasma redt levens!
Ik wens u gezellige feestdagen en een 
sprankelend 2013.  
 
Imke Sikkema,  
hoofdredacteur Bloedverwant

Waarom is bloed rood? Wat gebeurt er als 
je te weinig bloedplaatjes hebt? Kan een 
donor dat bloed wel missen?  
Nieuwsgierige scholieren kunnen het  
allemaal lezen en vooral ook bekijken in het 
vernieuwde, interactieve spreekbeurtpakket 
van Sanquin. En het daarna natuurlijk aan  
de klas vertellen! 
 
Het pakket zit vol met originele tips over 
hoe de leerlingen hun verhaal nog aan-
sprekender kunnen brengen. Bijvoorbeeld 
door bij de slager een mergpijpje te kopen. 
In de klas kun je laten zien dat in het merg 
rode bloedcellen zitten. 

Het nieuwe pakket is volledig digitaal en 
bevat foto’s, afbeeldingen en leerzame en 
leuke filmpjes en tips. Kinderen kunnen  
de informatie downloaden en op school 
gebruiken. Het nieuwe spreekbeurtpakket  
is geschikt voor kinderen van negen tot 
twaalf jaar. Bekijk het pakket via  
www.bloedverwant.nl/bloedlinks.  

Vernieuwd  
spreekbeurt- 
pakket online

Vorig jaar hebben 

Nederlandse patiënten een stamcel-

transplantatie gekregen via Europdonor. 

Wereldwijde staan miljoenen  

stamcel donors geregistreerd, onder  

wie                               Nederlanders  

bij Europdonor                 Nederlandse 

donors doneerden vorig jaar stam-

cellen.

www.bloedverwant.nl/bloedlinks

VAN DE REDACTIE  

Tim Mulder uit Waarland 

haalde een 9,5 voor zijn 

spreekbeurt over bloed, 

vertelde hij in het laatste 

nummer van de nieuwsbrief 

Donormail. Lees zijn verhaal 

via www.bloedverwant.nl/

bloedlinks. Je kunt je daar 

ook aanmelden voor een 

gratis abonnement.
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En, lekker geprikt?  
Heel goed geprikt zou ik eerder zeggen. Door een collega, iemand 
met een heel positieve uitstraling. 
 

Altijd bloeddonor geweest? 
Ik ben heel enthousiast begonnen als student. Toen ik voor mijn  
werk naar het buitenland verhuisde, werd het heel lastig. In de tijd dat 
ik veel naar Azië en Latijns-Amerika reisde, mocht ik vaak geen bloed 
geven. Nu ben ik denk ik voorgoed in Nederland terug. 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin.  
Dat is veel verantwoordelijkheid!  
Zeker. Een enorme uitdaging. De dynamiek van bloedvoorziening en 
bloedgeneesmiddelen in een wettelijk kader met donors in Nederland 
en de activiteiten op het gebied van de internationale geneesmid-
delen. Een bedrijf dus dat maatschappelijk verankerd is, innoveert en 
wereldwijd onderneemt. 
 

Al met donors gesproken? 
Ik heb de leden van de Landelijke Donorraad ontmoet. Uit die gesprek- 
ken blijkt dat donors goed begrijpen dat we op een doelmatige,  
efficiënte manier bloed moeten inzamelen en verwerken. Wat ik goed 
heb onthouden, is dat bloed geven ook prettig en gezellig moet zijn. 
We hebben veel geïnvesteerd in vernieuwing van de afnamelocaties 
en blijven dit doen. Die zijn modern en voldoen aan alle eisen. Maar 
bloed geven in Nederland mag geen fabrieksgevoel geven. 
 

En als er niet gewerkt wordt? 
Ik ben een francofiel, heb er in totaal acht jaar gewoond. Mijn vakan-
ties zien er over het algemeen hetzelfde uit. ‘s Morgens joggend brood 
halen, samen met de hond. Op de terugweg steekt het stokbrood uit 
mijn rugzak. De rest van de dag eropuit, fijn lunchen, lezen, petanque. 
Mijn twee zonen en dochter en hun partners gaan nog steeds gere-
geld met ons mee. We doen vaak samen een spel, zoals Risk. 
 

Nu thuis aan het klussen? 
Ik repareer een Mexicaanse aardewerken fotolijst in mijn knutselhok. 
Ik werk ook graag met hout. Alleen de geur al! Vooral het repareren 
van meubels vind ik leuk. Als kind ging ik elke woensdagmiddag met 
vier andere jongetjes naar een buurman die op zolder een schitterende 
werkbank had gebouwd. Ik ben daar wel zeven of acht jaar geweest. 
Hij leerde mij veel hout- en leerbewerkingstechnieken. 
 

Die liefde is nooit overgegaan. 
Nee, het virus zit om zo te zeggen in mijn bloed. Ik werk hier altijd  
heel geconcentreerd en daardoor is het heel ontspannen. En over  
het algemeen rond ik iets dan met trots af. 

We treffen Aart van Os (57), de nieuwe voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Sanquin, thuis in Arnhem.

‘Belangrijk dat bloed geven ook prettig is’

A+

EN, LEKKER GEPRIKT?
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‘ Ik kan  
nog 
 alles’      



Op een snikhete zondag, 30 maart 2008, stuurt huzaar 
der eerste klasse Ronald van Dort zijn gepantserde 
Fennek verkennings voertuig over een stoffige weg in de 
Afghaanse provincie Uruzgan. Samen met zijn maten in 
drie andere auto’s is hij erop uitgestuurd om te kijken of 
een gebied bij het dorpje Mirabad veilig genoeg is om 
met opbouwwerkzaamheden te beginnen. Een goed 
gevoel heeft hij er niet over. Omdat bekend is dat er een 
dubbele ring bermbommen omheen ligt en omdat het 
de laatste week van zijn uitzending is. 
De eerste uren verlopen rustig. Het zicht is slecht, met 
twee auto’s voor hem rijdt Van Dort door een grote stof-
wolk. En dan is daar plotseling een klap. Zo hard dat zijn 
trommelvliezen scheuren, zo kort dat Ronald hem eigen-
lijk niet hoort. ‘Je weet dat die klap bij jou is. Boem!’

Beklemd
De boordschutter ligt een paar meter verderop met een 
gebroken rug. Hoe ernstig Ronald er zelf aan toe is, lijkt 
hij zich op dat moment nauwelijks te realiseren. ‘Het 
dakluik ging niet open. Ik draaide me op mijn rug en 
probeerde me uit de auto te trekken. De dikke  
gepantserde voorruit was eruit geklapt, dus daar zat een 
opening. Ik kwam tot mijn borst en merkte toen dat  
mijn benen helemaal beklemd zaten.’
De pijn zegt hij zich niet te herinneren. Wel de angst.  
‘Ik wou eruit, ik moest eruit. Als we beschoten zouden 
worden, kon ik geen kant op.’ Zijn maten weten hem 
eruit te trekken. ‘Een stuk van mijn been bleef staan. 
Maar ik moest eruit, had ook inwendige bloedingen en 
mijn bekken gebroken.’ Een helikopter vliegt hem naar 
het Nederlandse veld hospitaal in Kamp Holland. Als ze 
daar arriveren is hij buiten bewustzijn. Ronald krijgt er 
morfine, veel morfine. Een medisch team vecht voor zijn 
leven. De verwondingen aan zijn benen, maar vooral een 
gat in zijn buik zorgen voor enorme bloedingen.  

Er zijn 129 verschillende zakken (rode cellen, bloedplaat-
jes en plasma) nodig om hem stabiel genoeg te krijgen 
voor transport naar Nederland. 
Daar komt hij 3,5 maand later bij. ‘Ik ben in coma 
gehouden, heb 29 operaties gehad.’ Ronald had zijn 
bekken op meerdere plaatsen gebroken, zijn kaak was 
gebroken en hij had een scheur in zijn schedel. 
Onherstelbaar is de schade aan zijn benen. Als Ronald 
bijkomt, weet hij direct dat hij een been mist. Eén been, 
geen twee. ‘Kijk dan onder de deken’, riep ik naar mijn 
vriendin. ‘Ik heb toch nog een been?’

Uruzgan, 30 maart 2008. Ronalds maten weten hem uit het voertuig  

te trekken en verlenen eerste hulp.

‘ Ik zou zo teruggaan 
naar Afghanistan’
Niemand in het Nederlandse leger kreeg zoveel bloed toegediend als de 
inmiddels dertigjarige Ronald van Dort. Niet bepaald het record dat hij 
nastreefde toen hij als verkenner op het vliegtuig naar Afghanistan stapte. 
Een bermbom kostte hem beide benen, maar kreeg zijn levenslust en 
dromen er niet onder. ‘Ik kan nog alles.’    

BLOED IS LEVEN
5



Militaire bloedbank  
voor Nederlandse missies
Ronald van Dort is de boeken ingegaan als recordhouder van de 
militaire bloedbank. Een bijzondere afnemer van Nederlands  
donorbloed.  
‘Ronald was in topconditie en heeft het daardoor als door een won-
der overleefd’, vertelt luitenant-kolonel John Badloe, transfusiearts. 
‘Dat heeft hij te danken aan zijn maten die eerste hulp verleenden, 
aan het team in het veldhospitaal en ook aan het vele bloed dat hij 
kreeg toegediend.’ 
Badloe werkt op de militaire bloedbank, gevestigd in hetzelfde 
gebouw als het donorcentrum van Sanquin in Leiden. De militaire 
bloedbank valt onder het Ministerie van Defensie, maar werkt samen 
met Sanquin. De militaire bloedbank vriest bloed van donors van 
Sanquin in tot -80 graden Celsius en vervoert dit naar buitenlandse 
missies voor gewonde Nederlandse militairen.  
‘We sturen nog steeds bloed naar Afghanistan’, vertelt Badloe.  
Dit gaat nu naar het veldhospitaal in Mazar Al Sharif. Badloe: ‘We 
bevoorraden ook het schip van de Koninklijke Marine dat voor de 
kust van Ethiopië op antipiraterijmissie is.’  
Hij vertelt dat het ingevroren bloed lang kan worden bewaard (rode 
cellen tien jaar, bloedplaatjes twee jaar en plasma zeven jaar) en 
dat het daardoor goed mogelijk is om in verre veldhospitalen een 
goede voorraad aan te leggen. ‘Met Ronald verdween er een flinke 
hap uit de voorraad. Als er destijds nog een tweede militair zo zwaar 
gewond was binnengebracht, hadden we deze wel kunnen behan-
delen maar als de sodemieter extra bloed moeten invliegen.’  
In het veldhospitaal krijgen de gewonde militairen altijd bloed met 
de bloedgroep 0 negatief en plasma met bloedgroep AB. Dit kan 
iedereen ontvangen, ongeacht de eigen bloedgroep. Badloe: ‘Als er 
zo’n jongen als Ronald binnen komt, moet je niet hoeven nadenken 
over de bloedgroep. Bloed moet er zijn en zo gauw mogelijk  
worden toegediend.’
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Ronald vindt het erg wat er gebeurd is. Maar dan vooral voor de 
mensen om hem heen. Voor zijn maten die er een flinke mentale 
tik van hebben gekregen, voor zijn ouders en zijn vriendin die 
een maand lang in onzekerheid verkeerden of hij het ging red-
den en moesten toezien hoe zijn benen stukje bij beetje verder 
werden geamputeerd. En dat terwijl ze wisten dat het voor 
Ronald niet meer hoefde zonder benen. ‘Dat was wat ik altijd zei. 
Ik was topfit, erg sportief, zat voor de actie in het leger. Ik kon 
me geen leven in een rolstoel voorstellen.’ 

Daar is hij inmiddels na een razendsnelle revalidatie van terug-
gekomen. ‘Ik mis mijn benen maar verder heb ik er niets aan 
overgehouden. Ik kan nog alles wat ik eerst ook kon’, zegt hij vol 
overtuiging. ‘Sporten? Ja hoor, basketbal. Fietsen? Op een hand-
bike. Karten? Dat deed ik veel en doe ik nog. Stappen? Graag, 
hoewel nu zonder drank want die tikt met mijn korte bloedsom-
loop te hard aan.’ Hij denkt dat het scheelt dat hij een stabiel en 
fijn thuisfront heeft en zijn vriendin nog altijd bij hem is. 
Dat er daar in het verre Afghanistan Nederlands bloed voor hem 
was, stemt hem dankbaar. Zonder dat had hij het niet kunnen 
navertellen. Hij werkt inmiddels als burger bij Defensie, als 
wapenhersteller. En hij heeft zin in de toekomst. Wie weet ooit 
met kindjes.
Spijt van zijn missie in Afghanistan heeft hij niet. ‘Het was een 
prachtige tijd en we deden er goed werk. Als het kon, zou ik zo 
teruggaan.’ 

Ronald van Dort aan het werk als wapenhersteller in de werkplaats van Defensie.

BLOED IS LEVEN
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Let op! Nieuwe openingstijden

Check je oproepkaart

De openingstijden van een aantal afnamelocaties wijzigen op  
1 januari 2013. Dat kan betekenen dat je niet terechtkunt op de 
dag of tijd dat je gewend was te gaan. Check daarom voor  
vertrek de nieuwe openingstijden, zodat je niet voor niets komt.  
De nieuwe tijden kun je vinden op de oproepkaart en de website 
van Sanquin: www.sanquin.nl. Ook helpen onze medewerkers 
van de gratis donorinformatielijn je graag: 0800 - 256 332 265.
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SANQUIN EN DE DONOR
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Waarom is de richtlijn veranderd? 
In steeds meer landen komen veroorzakers 
van infecties voor. Als je besmet raakt, kun 
je de infectie meenemen naar Nederland. 
Voor elk virus hebben we aparte landen-
lijsten. Bij elkaar gevoegd komen die  
infectieziekten voor in vrijwel alle landen 
ter wereld, buiten Europa. 

Dus een algemene regel is  
eenvoudiger?
Juist. Dat geldt voor Sanquin maar zeker 
ook voor de donor. Je hoeft alleen maar te 
onthouden of je in of buiten Europa bent 
geweest. Let op: voor het bezoek aan  
landen met de malariaparasiet of 
Leishmaniasis blijven langere uitsteltermij-
nen gelden. 

Waarom is er vier weken uitstel? 
Als je besmet bent, krijg je binnen vier 
weken verschijnselen. Dan is duidelijk dat 
je niet mag geven. Ook als je besmet 
bent, maar niet ziek wordt, is er na vier 
weken geen gevaar meer voor de patiënt. 
We zouden het bloed ook standaard  
kunnen testen op de meest voorkomende 
infectieziekten, maar dat zou heel kostbaar 
worden. 

Als je Europa niet uit bent geweest, 
is het dan wel zeker dat je direct na 
thuiskomst bloed mag geven?
Het is verstandig toch altijd te controleren 
op de website van Sanquin of je even 
moet wachten. Ook voor bepaalde landen 
binnen Europa is uitstel nodig, zoals 
Noord-Italië en Griekenland. Daar komt 
het West-Nijlvirus voor, en in een deel  
van Griekenland ook malaria. En natuurlijk 
kunnen er andere redenen zijn voor  
uitstel, die niets met landen te maken 
hebben maar met jouw persoonlijke 
omstandigheden. Dus ons advies is: doe 
altijd de donortest.  

 

Malaria
Als je in een land bent geweest waar malaria 

heerst, mag je een halfjaar tot drie jaar geen 

volbloed geven. Plasma geven mag wel. 

Overigens veranderen de richtlijnen voor 

uitstel voortdurend. Daarom geldt altijd: doe 

de online donortest.

Buiten Europa?  
Vier weken uitstel

Hoe lang mag je ook alweer geen bloed geven als je in welk land bent 
geweest? De regels daarvoor zijn nu eenvoudiger. In het algemeen geldt: 
wie buiten Europa is geweest mag minimaal vier weken geen bloed 
geven. Deze nieuwe richtlijn gaat in op 1 januari 2013. Wim de Kort, 
unitdirecteur Donorzaken, geeft een toelichting.     
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West-Nijlvirus  
In 22 landen. Door muggen over - 
gebracht. Griepachtige verschijnselen.  
Meestal volledige genezing. 

Leishmaniasis

In twee landen. Zandvliegjes brengen  
de ziekte over naar de mens. Verschillende  
ziekteverschijnselen, zoals ernstige  
huidinfecties. Plasma geven mag wel.

Knokkelkoorts

In 149 landen. Overgedragen door  
muggen. Koorts, bloedingen en  
spier- en gewrichtspijn. 

Chikungunya

In zestien landen. Overgedragen door  
besmette muggen. Koorts, huiduitslag,  
spier- en gewrichtspijn. 

Krim-Congovirus

In vijf landen. Een virus dat wordt  
overgedragen door teken. Een zeer  
ernstige infectie die levensbedreigend  
kan zijn. Koorts en andere symptomen.



10

Fo
to

 E
rn

o 
W

ie
nt

je
ns

A+

Zo veel mogelijk 
donors werven 
werd haar doel

Mariët Mulder op het speelplein 

van de school van dochter Merlin. 

In een nieuwsbrief van de school 

heeft ze uitgelegd waarom 

donorbloed nodig is. Ze krijgt 

veel reacties. ‘Veel ouders hebben 

er al vaker over nagedacht, 

maar hadden dit als laatste zetje 

nodig. Ze melden zich nu aan 

als bloeddonor. Ook op het 

kinderdagverblijf hoor ik deze 

reacties. Een ouder vertelde dat  

ze ook vier vriendinnen zover 

heeft gekregen. Ik vind het leuk 

om te horen dat de actie nu al  

zo succesvol is.’
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‘Dat er nooit meer een kindje zo ziek wordt als ik’, wenste de zesjarige Merlin op 
oudejaarsavond. Na haar overlijden besloot haar moeder zo veel mogelijk bloeddonors  
te werven. ‘Een kind mag zoiets niet meemaken.’ 

Aan de muur van de strak ingerichte woning in 
Hengelo hangt een waaier van foto’s. Op elke foto 
lacht een meisje met blonde haren en stralende ogen. 
Met haar ouders in Menorca, Dubai, de Franse 
Rivièra. Thuis op haar fietsje. ‘We hebben heel veel 
gedaan met z’n drieën, waren altijd samen’, zegt haar 
moeder, Mariët Mulder, nu. ‘Het maximale uit het 
leven gehaald, alsof je het onbewust wist.’ In de  

zomer van 2005 werd Merlin plotseling ziek met 
hoge koorts. Ze bleek te lijden aan de zeer zeldzame 
en levensbedreigende immuunziekte HLH. Mariët 
Mulder blikt terug: ‘Je vraagt je af: waarom mijn 
kind? Zoiets lees je alleen in de Margriet.’ De hoop 
was gevestigd op een stamceltransplantatie.  
De zieke stamcellen in het beenmerg worden dan 
vervangen door gezonde stamcellen van een bloed-
donor. Een zware behandeling, die gepaard gaat  
met chemokuren en bloedtransfusies.  
 
Stamcellen 
De transplantatie sloeg niet aan en Merlin werd 
steeds zieker. De tweede poging leek succesvol,  
hoewel er geen geschikte donor was gevonden en 
Merlin stamcellen kreeg die niet helemaal ‘pasten’.  
Ze kreeg weer wat kleur, mocht naar huis en speelde 
weer buiten. Maar toen de medicijnen werden  
afgebouwd, ging het mis. Merlin overleed van de  
ene op de andere dag aan een hartstilstand, een jaar 
na de diagnose. ‘Hier moet ik iets mee’, wist haar 
moeder meteen, midden in het verdriet. 

‘In het ziekenhuis besef je pas hoeveel kinderen ziek 
zijn. Echt afschuwelijk. Een kind mag zoiets niet  
meemaken.’ Ze stelde zich als doel in haar eigen 
omgeving zo veel mogelijk bloeddonors te werven. 
Zes jaar na het overlijden van Merlin was ze er sterk 
genoeg voor. 
 
Een warm hart
En zo kwam het dat de maandelijkse themalunch van 
Damsté Advocaten in juni van dit jaar in het thema 
stond van bloeddonorschap. Alle ogen waren gericht 
op Mariët Mulder, werkzaam op de afdeling letsel-
schade. Ze was verschrikkelijk zenuwachtig. ‘Het hart 
klopte mij in de keel. Misschien juist omdat het mijn 
collega’s waren’, herinnert ze zich glimlachend. Ze 
sprak kort over Merlin en waarom het belangrijk is 
dat er bloeddonors zijn. ‘Ik zei: Advocaten lijken altijd 
koelbloedig. Juist daarom moeten we laten blijken dat 
we een warm hart hebben.’
Een medewerker van Sanquin vulde haar oproep aan 
met praktische informatie over het donorschap. 
Vrijwel iedereen toonde belangstelling, nam een fol-
dertje mee of meldde zich meteen aan. Mariët is vast-
besloten nog meer mensen over de streep te trekken. 
Op de crèche van zoontje Thijn legt ze in een nieuws-
brief uit waarom donorbloed nodig is. Dat doet ze 
ook op de school van Merlin en bij het bedrijf waar 
haar man werkt. 
Zelf mag ze geen bloed geven. ‘Dat vond ik zó erg. 
Hoe simpel kan het zijn iets voor een ander te doen? 
Er is echt een donor aan mij verloren gegaan.’   

 

Lees meer over het stamceldonorschap op de  
volgende pagina.

‘Ik wist: hier  
 moet ik iets mee’

   Merlin overleed aan 
   een immuunziekte

OP ZOEK



De bloedstamcellen kunnen op twee 
manieren worden afgenomen: uit het 
beenmerg of uit het bloed. Bij het 
geven van stamcellen uit het bloed 
worden stamcellen uit het bloed verza-
meld, op ongeveer dezelfde manier als 
bij plasmaferese. Om te zorgen dat er 
voldoende stamcellen in het bloed zit-
ten, krijgt de donor van tevoren een 
‘groeifactor’ toegediend. Daar had 
Frank niet zoveel zin in. En dus koos hij 
voor een beenmergdonatie. De arts 
haalt dan met een dikke naald been-
merg uit het bekken, terwijl de donor 
onder narcose is. 
Eng? ‘Welnee’, zo heeft Frank ervaren. 
‘De begeleiding voorafgaand aan de 
donatie is bijzonder goed en je kunt je 
op elk moment terugtrekken, tot aan 
de afspraak voor de ziekenhuis-
opname. Een beurse onderrug was het 
enige wat nog een paar weken aan de 
donatie herinnerde.’  

Bang  
Bang is deze bloeddonor trouwens 
voor weinig dingen. Zijn favoriete 
sporten: wildwaterkanoën, mountain-
biken en klimmen. ‘Hoge pijngrens, 
hoge angstgrens’, lacht hij. ‘Ik ben een 
echte lefgozer.’
Welke patiënt zijn stamcellen heeft 
ontvangen, is alleen bekend bij 
Europdonor, de Nederlandse stam-
celdonorbank die artsen helpt bij het 

vinden van een geschikte donor. 
Frank weet alleen dat het gaat om een 
man van in de vijftig die leukemie had, 
ergens ter wereld. ‘Ik vond het een 
prachtige ervaring. Te weten dat 
iemand dankzij jou een grote kans 
heeft op herstel, is wel bijzonder.’ 
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STAMCELDONOR

Deze lefgozer redde  
(waarschijnlijk) een leven

Eigenlijk was bloeddonor Frank Hubert (28) vergeten dat hij zich 
ooit had aangemeld als stamceldonor. Het telefoontje dat er ergens 
ter wereld een patiënt was die stamcellen van zijn type hard nodig 
had, kwam dan ook als een verrassing. ‘Maar ik dacht: prima joh. 
Als ik er iemand mee kan helpen.’

Heeft jouw bloed de 
perfecte match?
Bloedstamcellen kunnen levens redden. 

Maar alleen als de stamcellen van de 

donor voldoende lijken op de stam-

cellen van de patiënt. Dat is helaas nog 

steeds een groot probleem, zoals ook 

bleek tijdens de ziekte van Merlin, te 

lezen op de vorige pagina’s.

Belangstelling voor het stamceldonor-

schap? Kijk op www.europdonor.nl, 

daar kun je je ook aanmelden als je 

geen bloeddonor bent. Bloeddonors 

kunnen ook www.sanquin.nl raadple-

gen of een folder meenemen van de 

bloedbank. Wie weet heeft jouw bloed 

de perfecte match! 

De Nederlandse stamceldonorbank, 

Stichting Europdonor, bestaat volgend 

jaar 25 jaar. Europdonor zal, in  

samenwerking met Sanquin, stam-

celdonors uitnodigen om dit samen 

met hen te vieren.
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www.sanquin.nl/stamcel
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‘We zoeken een fijn huisje’
 
Een doos met negen zieke, verzwakte konijnen. Achtergelaten in een steeg. 
Die kwam onlangs binnen bij het Knaagdierencentrum in Heiloo. ‘Dat soort 
ongelooflijk wrede dingen kom je tegen’, vertelt Lianne Tuite (25), donor in 
Alkmaar en vrijwilliger bij het knaagdierencentrum. Het centrum vangt dieren 
op en probeert een nieuw huis voor ze te vinden. 
Sommige dagen zijn triest; de konijnen uit de steeg redden het niet allemaal. 
Een andere dag had een gestresst konijn haar eigen nest pasgeboren jongen 
opgegeten. Maar er zijn vooral heel veel mooie dagen. Lianne: ‘Laatst 
kwamen er mensen binnen die een echte klik hadden met Punkie en Jelle, 
twee konijnen die al negen maanden bij ons waren. Het geeft zo’n fijn gevoel 
dat het na al die tijd toch lukt een fijn huis voor ze te vinden!
Lianne is elk weekeinde op het knaagdierencentrum te vinden waar soms 
wel honderd dieren verblijven. ‘Je ziet verwaarloosde dieren hier opknappen. 
Dat maakt het zo mooi en dankbaar. Iets doen voor dieren is voor mij net zo 
vanzelfsprekend als iets doen voor mensen.’ 

Doe je ook bijzonder vrijwilligerswerk?  
Laat het ons weten: bloedverwant@sanquin.nl.
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‘ Ik leg graag 
ingewikkelde 
zaken uit’ 
Trudy van den BergFo
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Mijn medicijnen zijn al bekend bij de bloedbank. 

Waarom moet ik het formulier toch steeds weer 

invullen?  

Sanquin werkt er continu aan om bloed en bloedproducten 

veilig te houden en veiliger te maken. Bij medicatie is het in 

principe mogelijk dat nieuwe inzichten ertoe leiden dat medi-

cijnen die in het verleden als veilig werden beschouwd nu 

reden zijn voor uitstel van donatie. Zo nodig passen we de 

keuringsregels aan. Dit komt gelukkig niet zo vaak voor. Wel is 

het om deze reden nodig dat u steeds weer opnieuw op het 

keuringsformulier alle vragen naar waarheid beantwoordt. 

Ik ben gevallen met de fiets en heb verschillende 

wonden op mijn handen en polsen. Mag ik geven?

Zolang de wond nog open is, bestaat de kans dat er bacteriën 

in het bloed zitten. Als deze bacteriën via het bloed bij een 

patiënt komen, kan deze daar levensbedreigend ziek van  

worden. Daarom mag je geen bloed geven als je een open of 

ontstoken wond hebt. Als de wond enkele dagen na het voor-

val goed aan het genezen is en dus droog en dicht is, mag je 

meestal wel weer bloed geven. De grens is echter moeilijk aan 

te geven en is altijd ter beoordeling van de donorarts op de 

afnamelocatie. Bij twijfel keurt deze je af voor bloeddonatie. 

Ik ben volledig hersteld van mijn hartinfarct.  

Waarom mag ik geen donor meer zijn?

Een infarct zorgt voor een beschadiging in het weefsel door 

zuurstoftekort. Van iemand die een infarct heeft gehad, zijn de 

bloedvaten over het algemeen niet zo soepel meer. Een 

bekende complicatie bij bloedafname is het flauwvallen. Dit 

gebeurt weliswaar niet vaak, maar we houden er wel rekening 

mee. De bloeddruk is tijdens zo’n flauwte even heel laag. Bij 

gezonde mensen is dit vervelend, maar herstelt dit meestal 

zonder verdere problemen. Bij mensen die een hartinfarct 

hebben gehad kan bij zo’n lage bloeddruk opnieuw schade 

door zuurstoftekort ontstaan. Dit is uiteraard een zeer onge-

wenste situatie. Daarom mag u jammer genoeg na een  

hartinfarct, ook na volledig herstel, niet meer doneren. 

Ons panel van donorartsen beantwoordt vragen van donors. Ook een vraag?  
Schrijf naar Redactie Bloedverwant, Postbus 9892, 1006 AN Amsterdam of 
bloedverwant@sanquin.nl.

Trudy van den Berg heeft als 
homeopathisch arts een praktijk 
aan huis en werkt als donorarts 
in Zaandam.  
Eens per week staat ze als 
telefoonarts donors uit het hele 
land – ‘van Noord-Groningen 
tot Zuid-Limburg’ – te woord. 
‘Donors helpen en vooral de wat 
ingewikkeldere zaken uitleggen, 
dat doe ik graag. Ook in deze 
rubriek.’
Ze leeft milieubewust: het dak 
van haar huis in Amsterdam-
Noord zit vol zonnepanelen, 
voor de deur staat een elektrische 
scooter. Ze is ‘fanatiek recreant’ 
op de tennisbaan en helpt op de 
honkbal- en turnclub van haar 
zoons.

VRAAG HET ONZE DONORARTSEN

Dokter, hoe zit dat?
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‘Ik geef bloed omdat ik geen orgaandonor ben. 
Op het registratieformulier voor orgaandonors 
heb ik bewust ‘nee’ ingevuld, terwijl mijn man 
en kinderen voor ‘ja’ kiezen. Maar ik kan me er 
niets bij voorstellen dat je dood bent en dan 
ergens rondzweeft terwijl je bent leeggehaald.  
Ik weet het niet, maar ik denk dat er een soort 
hiernamaals is. En daar wil ik graag héél heen. 
Tegelijkertijd zou ik graag een orgaan van ie-
mand krijgen als ik het zelf nodig had. Dat willen 
we allemaal. Dat er net als ik heel veel mensen 
‘nee’ invullen, klopt dus eigenlijk niet. 
Als tegenprestatie ben ik daarom wel bloed-
donor, sinds kort plasmadonor. En ik sta ook 
ingeschreven als beenmergdonor. Dat vind ik 
niet eng. Geven bij leven doet me niets. Ik zie 
wat er gebeurt en leef gewoon door. 
Geen orgaandonor, wel plasmadonor. Voor mijn 
gevoel is het daarmee in balans. Ik denk niet dat 
ik ooit nog van standpunt verander. Tenzij  
iemand me duidelijk kan vertellen wat er met  
je gebeurt als je dood bent.’ 

 

www.sanquin.nl/donorwijzer

Regel hier op eenvoudige wijze:
• opzeggen Bloedverwant
• aanvragen donor-werft-donorpakket
• uitstellen of afzeggen donatieafspraak
• gegevens wijzigen
• vraag stellen
• opmerking maken of klacht doorgeven

Een briefje sturen kan ook: Sanquin 
Bloedvoorziening t.a.v. Afdeling Communicatie, 
Antwoordnummer 7866, 1000 SE Amsterdam.

Gratis telefoonnummer
Bel gratis 0800-bloedbank (256 332 265). 
Handig en snel!

Online donortest
Oproep gekregen? Doe daags tevoren eerst  
de donortest op www.sanquin.nl/donortest  
om te weten of je mag geven.
 
Donormail
Blijf op de hoogte van het actuele nieuws.  
Meld je aan voor een gratis abonnement op 
Donormail en ontvang via de e-mail zes keer 
per jaar de digitale nieuwsbrief van Sanquin: 
www.sanquin.nl/donormail. 

Donorraden
Via www.bloedverwant.nl/bloedlinks kun je 
naar de webpagina’s over de vier regionale  
donorraden en de Landelijke Donorraad. 

Colofon
Bloedverwant is een uitgave van Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening en verschijnt drie keer per jaar. 
Redactie:
Imke Sikkema (hoofdredacteur), Hezeke Hoefnagel,  
Lysbert Schuitema, Jeanne Hagen (Landelijke Donorraad) 
Tekst en eindredactie:  
Annemarie Geleijnse, Rineke van Houten 
Vormgeving  
Total Identity, Jeannette Kaptein, Arjen Firet  
Druk en distributie  
Roto Smeets Weert  

Redactieadres  
Sanquin Bloedvoorziening, Redactie Bloedverwant, Postbus 
9892, 1006 AN Amsterdam 0800-bloedbank (256 332 265),  
bloedverwant@sanquin.nl, www.bloedverwant.nl. 
 
© 2012 Sanquin. Artikelen uit Bloedverwant mogen alleen 
na overleg met de redactie worden overgenomen, onder 
vermelding van de bron en de uitgever. 
 
De redactie van Bloedverwant heeft zijn best gedaan om  
de rechthebbenden van het in dit blad getoonde materiaal 
op te sporen en hun toestemming te vragen voor 
openbaarmaking in dit blad. Dat is niet in alle gevallen 
gelukt.  
Hebt u klachten of bezwaren in verband met auteursrecht, 
portretrecht, andere rechten, persoonsgegevens of privacy 
neem dan contact op met de redactie.
 
Bij de productie en verbranding van de folie waarin 
Bloedverwant is verpakt, komen geen schadelijke  
stoffen vrij. ISSN: 1570-7288.

Wat beweegt je om bloed te geven? Laat het ons 
weten: bloedverwant@sanquin.nl o.v.v. Daarom! 
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Liever bij leven

PEFC/30-31-033

PEFC gecertificeerd

Dit product is gedrukt
op papier uit duurzaam
beheerd bos en
gecontroleerde bronnen.

www.pefcnederland.nl

    
‘ Als tegenprestatie 
geef ik plasma’ 
Conny Jonkers 

‘Zolang het niet vriest, is business 

consultant Conny Jonkers (42)  

ook ‘s winters op het Apeldoornse 

Kanaal te vinden. Ze roeit al sinds  

ze in Wageningen Milieu techno-

logie ging studeren. De verplichte 

samenwerking en het technische 

van de sport trekken haar aan. 

‘De roeiwereld is klein en heel 

sociaal’, vertelt ze. ‘Laatst konden 

we voor een appeltaart een boot 

overnemen van een andere club.’

AB

DAAROM GEEF IK BLOED



POST
DONOR  Tweet

 Facebook

In het voorjaar kreeg ik een oproep voor 
bloeddonatie en omdat ik al snel zou vertrek-
ken voor mijn pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela kwam dat mooi uit. Wat bleek: 
het was de vijftigste keer dat ik bloed gaf. Dat 
vond ik toch een leuk gegeven. En wat over-
kwam mij tijdens de voettocht? In Ponferrada, 
een van de grote plaatsen waar ik doorheen 
kwam, staat op een rotonde een reuzendrup-
pel (zie foto) als dank aan alle bloeddonors.  
Ik voelde me op dat moment wel heel erg 
bedankt! De pelgrimstocht was een geweldige 
ervaring, ik heb in 21 dagen 613 kilometer 
gelopen. En bloed geven hoop ik nog heel 
veel jaren te doen.    
Riek Hilgers, Den Haag   

Schrijf ook naar de redactie: bloedverwant@sanquin.nl  

of postbus 9892, 1006 AN Amsterdam. Graag naam en  

woonplaats vermelden. De redactie maakt een keuze  

en kort brieven waar nodig in. Hartelijk dank!

      Een reuzendruppel op pelgrimstocht

  Donors bedankt! 
Dankzij jullie ben ik er nog! Toen ik drie was 
had ik een niertumor. Mede door de vele zak-
ken bloed vier ik in januari mijn twaalfde ver-
jaardag. Dus op de sportdag draag ik dit shirt 
voor jullie allemaal.  
Nikita Clasen, Hoorn 

  Eigenwijs 
Door mijn eigen fout (te weinig drinken  
en dan in de zon gaan zitten) ben ik onwel  
geworden na mijn afname op de locatie 
Utrecht-Uithof. De beveiliging van het  
Wilhelmina Kinderziekenhuis was er gelukkig 
snel bij en die hebben mij eerst opgelapt. 
Hierna heeft het personeel van Sanquin het 
overgenomen en zij hebben me ook super 
opgelapt. Terwijl ik al lang en breed vond  
dat ik ‘goed genoeg’ was om naar huis te 
gaan, hielden zij me op de bloedbank totdat 
mijn bloeddruk voldoende was gestegen.  
Ik werd streng in de gaten gehouden door  
de keuringsartsen en liefdevol verzorgd door 
de medewerksters. Dank daarvoor! 
En voor alle overige donors een goede tip 
(voor zover er net zulke eigenwijze mensen 
zijn als ik): drink voldoende als je bloed gaat 
geven en als je flauw gaat vallen, is er  
geen betere plek om dat te doen dan de 
bloedbank!    

Natascha Spitzers, De Bilt


