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Nadï

Jij redt
levens!
Als je bloed geeft, sta je er misschien niet zo
bij stil, maar wat voor jou misschien ‘alleen
maar’ een zakje bloed is, betekende voor
mij m’n leven. Iedereen kan op een punt
komen waarop hij of zij het heel hard nodig
heeft. Oud én jong.
Ik ben Nadï, en zonder de dertig zakken
bloed die ik heb gekregen, zou ik er nu niet
meer zijn. Ik ben blij dat ik dit kan
navertellen en daarom wil ik graag iets
terugdoen. Vanwege de bloedtransfusies
mag ik zelf helaas geen bloed meer geven.
Daarom ben ik volop online gaan reageren
op berichtjes van donors.
Ik kwam in contact met Sanquin en
afgelopen Wereld Bloeddonordag mocht ik
mijn verhaal aan donors vertellen. Wat een
bijzondere dag! Er kwam een vrouw naar
me toe die al 75 keer had gedoneerd. Ze
had er nooit bij stilgestaan dat ze levens
zoals dat van mij redt. “Ik kreeg hier een
puzzel”, zei ze tegen me, “maar jouw
verhaal is het mooiste cadeau dat ik heb
gekregen.” Ze omhelsde me en begon te
huilen. Ik voelde me vereerd en ben blij dat
ik mensen zo kan inspireren.
Als je binnenkomt bij Sanquin is het een
en al liefde. Dat merk je echt! Ik wil jullie,
donors, ook graag liefde geven. Dankjewel
voor je donatie en blijf vooral zo doorgaan!
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DENISCHA
DANST
DANKZIJ
DONORS
Denischa (12) wil actrice
worden en danst de
sterren van de hemel.
Maar tussen droom
en werkelijkheid staat
sikkelcelziekte in de weg.
Moeder Isaura: “Dit is wat
zij moet doen. Laat haar
maar dansen. We zijn
heel trots op haar.”
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Achter de voordeur van een zonnige woning in Almere staat
een tenger, gracieus meisje met een indrukwekkende bos krullen.
We nemen plaats op de bank, want Denischa is moe. Heel moe.
Ze heeft er een lange dag op zitten in het AMC in Amsterdam.
Elke vier weken krijgt ze daar een bloedtransfusie. “Dat is een
pittige dag waar ze altijd erg tegenaan hikt”, verklaart haar
moeder Isaura. “De dagen erna gaat ze er weer vol tegenaan.”

Lion King
Denischa heeft sikkelcelziekte. Dit is een erfelijke aandoening die
leidt tot bloedarmoede waarbij de bloedcellen blijven steken in de
bloedbanen omdat ze de vorm van een halve maan hebben. Dat
kan zorgen voor hevige pijnaanvallen en aantasting van organen. Sikkelcelziekte treft vooral mensen die van oorsprong uit
Afrika, het Midden-Oosten, Azië of het Middellandse Zeegebied
komen. “We waren in tranen en kapot van verdriet”, vertelt
Isaura over de dag dat via de hielprik de diagnose werd gesteld.

Toen Denischa net een jaar oud was, kreeg ze de eerste crisis.
Isaura: “Haar handje begon enorm op te zwellen. Ze was echt
aan het krijsen van de pijn. Je ziet je kind verschrikkelijk lijden
en raakt in paniek.” Die eerste aanval eindigde in een opname
in het ziekenhuis waar de pijn met morfine werd bestreden.
Het bleef helaas niet bij die ene keer. Denischa ging ziekenhuis
in, ziekenhuis uit. “Ik weet er niet veel meer van”, zegt Denischa
zachtjes. “Alleen dat het stom was.”
De aanvallen kwamen zo vaak dat het schade aan haar organen
begon op te leveren. Toen Denischa vier was, zat er een vernauwing in de halsslagader en bestond de kans dat ze op den duur
een hersenbloeding zou krijgen. Toen werd besloten dat voortaan
elke vier weken een bloedtransfusie nodig was.
Het betekende het definitieve einde van de pijnaanvallen, maar
het was ook heel confronterend. Isaura: “Je weet dat ze last gaat
krijgen van bijwerkingen en vooral van ijzerstapeling. Daardoor
kunnen we niet jaar in, jaar uit blijven doorgaan met

bloedtransfusies. Uiteindelijk
zal ze een beenmerg- of een
stamceltransplantatie moeten
ondergaan.”
Dankzij het donorbloed leidt
Denisha een actief leven.
Ze gaat naar de brugklas van
het Arte College en ze houdt
van tekenen, koken, bakken,
acteren, dansen en zingen.
Ze deed auditie voor de
Lion King en danst op hoog
niveau. Enorme bekers op
de kast getuigen van haar
talent. Isaura: “Zonder die
bloedtransfusies zou ze nooit
op zo’n hoog niveau kunnen
dansen.”

Uitlaatklep
“Dansen is haar uitlaatklep”,
zegt Isaura. “In dans kan ze
haar emoties kwijt. Neem je
dat van haar af, dan is ze
doodongelukkig. Dit is wat zij
moet doen. Laat haar maar
dansen. We zijn heel trots op
haar.”
Ze laat een filmpje zien waarin Denischa tijdens een benefietconcert van de stichting
Sikkelcel and Friends
meedanst in een uitvoering
van ‘Het zwanenmeer van
sikkelcel’. Je ziet Denischa vol
expressie uitbeelden wat
het betekent te worden aan
gevallen door sikkelcellen en
geholpen door gezonde bloedcellen. Kippenvel.
Isaura weet dat het heel belangrijk is dat die helpende
bloedcellen afkomstig zijn
van donors met eenzelfde afkomst (zie kader). “Ik denk dat
veel mensen niet beseffen hoe
nodig ze zijn. Ik ervaar zelf
elke dag dat mijn kind dankzij de donatie van donors zo
positief door het leven kan
gaan. Dat is onbeschrijflijk.
Laten we elkaar helpen!”

Bloed is bloed, zou je zeggen, maar
niets is minder waar. Naast de bekende
bloedgroepen A, B, AB en O zijn er nog
honderden andere bloedgroepen.
Bloed moet goed ‘passen’ en hoe vaker
iemand een bloedtransfusie nodig heeft,
hoe moeilijker dat wordt. Het lichaam
gaat namelijk steeds meer antistoffen
aanmaken tegen het donorbloed.
Zo hebben mensen met een westerse
achtergrond meestal de bloedgroep
Duffy, terwijl die bij mensen met
Afrikaanse wortels vaak ontbreekt.

Om patiënten zoals Denischa
te kunnen blijven helpen,
zoekt Sanquin naar niet-westerse
donors, bijvoorbeeld mensen
met een Surinaamse, Afrikaanse
of Midden-Oosterse afkomst.
Hoe diverser het donorbestand,
hoe beter. Voorwaarde is wel
dat hij of zij goed Nederlands
of Engels spreekt. Ken jij iemand
met een niet-westerse achter
grond die ook bloed wil geven?
Ga naar ikgeefbloed.nl

Hang deze poster voor het raam en roep anderen ook op om bloeddonor te worden!
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Word bloeddonor
ikgeefbloed.nl

In beeld
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BINNEN TWEE MINUTEN

VERPLEEGKUNDIGE
Zit voorin naast de piloot.
Helpt met navigeren
en assisteert de arts ter
plekke.
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Na de oproep stijgt de heli
op. Hij kan zo’n 240 kilometer
per uur vliegen.

BLOED AAN BOORD
In een speciale koelbox gaan
twee zakken O-negatief bloed
mee voor levensreddende
transfusies.

ANWB
ANWB Medical Air Assistance
verzorgt de vluchten van de
traumahelikopters.

NACHTKIJKER
In het donker vliegen de piloot en de
verpleegkundige met een nachtkijker. Deze
wordt voor de ogen op de helm gemonteerd.

BRANCARD
De patiënt krijgt onderweg
medische zorg van de arts.

ARTS
Meestal een anesthesioloog of traumachirurg.
Zit achterin.

BLOED IN DE
TRAUMAHELIKOPTER
LANDELIJKE DEKKING
Vier ziekenhuizen hebben Mobiel Medische Teams
die de traumaheli gebruiken: VUmc, Erasmus MC,
Radboudumc en UMC Groningen.
Illustraties ANWB Kampioen

Reportage
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HEIMWEE NAAR
DE ROZE KOEK
Rineke van Houten, redacteur van Bloedverwant
en voormalig bloeddonor, heeft heimwee.
Ze stapt in een opwelling een afnamelocatie
in Amsterdam binnen…
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16.30 En nu zit ik hier in de wachtruimte
en voel me ongemakkelijk. Want ja, eigenlijk
bezet ik een stoel waar de in- en uitlopende
helden om mij heen oneindig veel meer recht
op hebben dan ik. Zij die zich niet alleen
vrijwillig met een naald laten bewerken
en hun bloed zien wegstromen, maar het
vervolgens die dag ook nog ‘even rustig aan’
moeten doen. Vergeet de volleybaltraining,
het saunabezoek en dat biertje of wijntje op
de vrijmibo! Ik voel schaamte opkomen.

16.43 In mijn blikveld verschijnt een
zongebruinde Don Juan, die zich gerouti
neerd bij de balie meldt terwijl hij zijn
zwarte colbertje met een zwier over zijn
schouder gooit. Zijn hagelwitte overhemd
doet pijn aan de ogen. Die zal straks tijdens
de afdelingsborrel op het advocatenkantoor
op de Zuidas met geklemde kaken spaatjes
rood drinken, fantaseer ik erop los.

Ook onze fotograaf stapte een afnamelocatie
binnen om zijn impressie te geven bij dit verhaal.
Het was op een andere dag bij een andere
afnamelocatie, dus de gefotografeerde personen
komen niet in het verhaal voor.

16.00 uur Een oranje pelikaan op een
bord met openingstijden op de gevel van
een onopvallend pand is de wake up call:
hé! De bloedbank! Hoe lang is het geleden
dat ik bloed heb afgestaan? Zou zomaar een
bezoekje aan de bloedbank het vuurtje weer
aanwakkeren? En zou dat warme ik-doegoed-gevoel terugkeren? Voordat ik het weet
loop ik een smalle gang door, groet ik de man
achter de balie en neem ik plaats aan een van
de twee ronde tafels. Twee donors swipen over
hun mobiel. Vanachter een scheidingswand
dringen flarden van gesprekken door tussen
donorassistenten en donors. Uit een speaker
klinkt 3FM, een wekker gaat af, er klinkt een
korte piep en een lange tuuuuuuuut. Het voelt
vertrouwd.

16.15 “Mag ik even?”, onderbreekt een stem mijn
gemijmer. Voor mijn neus vullen twee grote handen
een schaal snoepgoed aan. De stapel glacés is veruit
het hoogst. “Roze koeken!”, schreeuwen mijn hersenen
in een feest van herkenning. Genadeloos word ik terug
geslingerd naar de tijd dat ik zelf donor was. Spoiler
alert: na drie bezoekjes hield ik het alweer voor gezien.
Over de redenen kan ik kort zijn: de tweede keer had
ik een te laag Hb en kon ik rechtsomkeert maken. De
derde keer liep het bloed te langzaam door en leek er
geen eind te komen aan de donatie. Daarbij kwam dat
ik de zeldzame bloedgroep B-positief heb, waardoor ik
maar eens per jaar of zo werd opgeroepen. Waardoor het
allemaal nou niet zo urgent leek. “Even niet”, dacht ik bij
de vierde oproep. Een vriendelijk kaartje of twee van het
hoofdkwartier waar ik bleef en dat ik nodig was: het was
trekken aan een dood paard.
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17.55 Ik wend me tot een jonge vrouw in een
tas en rode blosjes van de optrekkende kou
installeren zich, keuringsformulier in de
hand. “Betty had een tattoo laten zetten
en mocht geen bloed geven”, zegt de een,
zichtbaar onder de indruk. “Ze was zóóó
blij dat ze later weer mocht geven!” De
ander knikt begrijpend terwijl ze een zwart
plissérokje uit de papieren tas trekt. Naast
hen een schriel type, dat zwijgend naar het
tafelblad staart. Nerveus, dat ziet een blinde.
Het soort donor dat elke keer weer tot het
laatste moment hoopt dat de donorassistent
hem verwelkomt met: “Goedemiddag Hans.
Surprise! Vandaag vergeten we de naald en
stroomt je bloed vanzelf in de zak!” Hans is
een grote held. Ik begin me af te vragen wat
ik hier eigenlijk doe als ik niks doe.

zalmroze vest die net een roze koek uit het folie
scheurt. Een speciale reden om bloed af te staan
heeft ze niet, antwoordt ze desgevraagd. “Ik ben
gezond en ik woon dichtbij”. Zo praktisch kan het
zijn, denk ik, licht teleurgesteld over het uitblijven
van een spectaculaire familiegeschiedenis met
bloed in de hoofdrol. Ik vertel bijna fluisterend
dat ik het best wel mis, het bloeddonorschap.
Dat ik misschien wel weer wil, maar ertegen opzie.
“Het is geen moeten hoor!”, zegt ze geruststellend
maar iets te luid. Ik pruttel nog een beetje door
totdat ze een sleutelbos uit haar tas vist en de stoel
achteruitschuift. “Niet te streng zijn voor jezelf hè?
Je hebt het tenslotte al eens geprobeerd!” Ik werp
haar een dankbare blik toe en stap af op een oudere
man met witte kuif en ogen zo blauw als zijn
gewassen overhemd. Ik fluister weer mijn verhaal.
Hij kijkt me indringend aan, maar zijn oordeel is
mild. “Soms is het niet anders.” Op zoveel compassie
had ik niet gerekend. Warmer kan het niet worden!

Zoek het bloed

Wie van
deze Oranjeleeuwinnen
heeft ‘blood’
in haar
naam?
A

B

C

D

18:20 Afvalbakjes worden geleegd. Koeken worden
aangevuld. Buiten in de gracht glijden twee zwanen
voorbij, gevolgd door een rondvaartboot in felle
kleuren. De toeristen kijken schaamteloos naar binnen.
Ik sta op, doe mijn jas aan en gris een zakje noten mee
naar buiten.
Een week later hoor ik dat mensen met mijn zeldzame
bloedgroep B-positief heel welkom zijn als plasma
donor. Here I come!

Goede antwoord: B
Dominique Bloodworth
(A = Jill Roord, C = Vivianne
Miedema, D = Victoria Pelova)

17.00 Twee vriendinnen met een ZARA-

Community
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Joanne “Ik heb weer een oproepkaart.
Wie gaat er mee naar de bloedbank?”
Anneke “Ik. Maandagavond om 19.00
uur? Ik heb de auto, dus rijd wel langs.”
Zorg dat je niet met een lege maag
bloed komt geven. Eet nog wat van
tevoren, maar liever geen vet en/of
koolhydraatrijk eten.

Kom alleen bloed geven
als je je helemaal fit
voelt.

Zoek afleiding tijdens
het bloed geven. Maak
bijvoorbeeld een praatje
of lees iets.

Drink en eet
nog wat in alle
rust na afloop in
het donorcafé.

Drink extra op de dag van
donatie, waaronder een groot
glas water binnen een half uur
voor het bloed geven.

Neem de tijd voor het
bloed geven. Kom niet
gehaast langs.
Ben je wat gespannen voor
je donatie? Geef dat vooral
aan bij de donorassistenten.
Dan wordt daar extra
rekening mee gehouden. Veel
mensen vinden de eerste paar
donaties extra spannend.

Hoe voorkom ik dat ik
duizelig en/of misselijk
word tijdens of na een
donatie? Lees onze tips.

Ga na het bloed geven niet intensief sporten, zwaar lichamelijk
werk doen of iets waarbij je lang
op je benen moet staan.

Joanne “Prima!”

Als je toch klachten voelt
opkomen, kun je die problemen
proberen te verminderen door
een spierspanningsoefening te
doen. Kruis je benen en span de
spieren van je benen en billen afwisselend vijf seconden aan, en
ontspan ze weer. Dit kan op de
afnamestoel, maar ook als je
weer buiten bent.

Ga na het bloed
geven niet dezelfde
dag naar de sauna.

Als dit niet helpt, kun je
het beste gaan liggen.

Herma “Mijn oproepkaart komt vast ook
snel. Ik ga mee.”
Anneke “Gezellig. Tot maandag!”

BLOED
POOLERS

Toen hun afnamelocatie in Genemuiden sloot,
vonden vijf donors een creatieve oplossing:
carpoolen naar de bloedbank in Zwolle.

De sporthal
van Genemuiden
Anneke Bos, Herma Driessen en Joanne Bosch
wonen alledrie in het Overijsselse Genemuiden,
zo’n 20 kilometer boven Zwolle. Ze zijn al jaren
bloeddonor. Tot 2012 konden ze bij de afnamelocatie
in de plaatselijke sporthal terecht. Herma vertelt
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dat deze hal voor allerlei evenementen werd gebruikt, zoals theater, maar
tegelijk ook een bloedbank was. “Het was ontzettend handig, want ik kon er op
de fiets heen. Er waren speciale hokjes voor de donorarts en er stond al een rij
stoelen klaar als ik kwam.” Anneke beaamt dit. Zij, en veel andere donors met
haar, ging meestal tijdens werktijd snel even heen en weer om bloed te geven.

De eerste contacten
Herma kwam vaak dezelfde mensen tegen. “Zo raakte ik aan de praat met
degene die uiteindelijk de WhatsAppgroep oprichtte. Toen hoorden we dat de
locatie in Genemuiden ging sluiten en besloten we om samen naar Zwolle te
gaan.” Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Toen bekend werd dat de
afnamelocatie in Genemuiden dichtging, waren veel donors verontwaardigd.
Tijdens de lunchpauze even langs de sporthal gaan was er niet meer bij. Naar
Zwolle rijden met de auto duurt ongeveer een half uur, dus dat vraagt meer
tijd en planning. “Sorry, ik stop er wel mee”, dacht Anneke. “Maar ja, ik wilde
eigenlijk wel donor blijven.”

“We proberen het gewoon eens”
Ook Herma zat met een dilemma: wel of niet naar Zwolle? “Ik dacht: we
proberen het gewoon eens. Stoppen als donor kan altijd nog.” En zo was
het eerste carpoolritje geboren. Dat beviel prima en langzaam breidde het
carpoolgroepje uit tot vijf bloedpoolers. In Genemuiden is het ‘ons kent ons’.
Zo gaan Joannes kinderen naar dezelfde school als die van Herma, en kent
Herma Anneke via de kerk. Anneke vertelt dat ze via een vriend van haar
zoon in contact kwam met de carpoolgroep. “Zo werd ik toegevoegd aan de
WhatsAppgroep. Ik vind het ideaal.”

“Als ik in mijn

uppie zou
moeten,
zou ik sneller
een keertje
overslaan

”

De WhatsAppgroep
rommelt

“Ik heb weer een kaart!”, rommelt het om de paar
maanden in de WhatsAppgroep. Vaak krijgen de
anderen rond dezelfde tijd hun oproepkaart. Wie
mee wil, gaat mee. De dames prikken een avond en
overleggen wie dit keer rijdt. De chauffeuse bepaalt
een handige route en pikt de anderen op. Natuurlijk
krijgt ze de kilometers vergoed. Als ze binnenkomen
bij de locatie in Zwolle, heten de medewerkers van
Sanquin ze welkom: “O kijk, daar is de groep uit
Genemuiden weer!”
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Soms even puzzelen

Extra voordelen van samen rijden

Het is niet altijd zo dat de dames in dezelfde
periode een oproepkaart krijgen. “Een van ons
had bijvoorbeeld eens een oorontsteking en een
ander had een kies laten trekken, dus toen ging ik
alleen”, zegt Herma. Als je een keer niet kunt, is
het soms lastig om de donaties weer op elkaar af
te stemmen. Toch doen de dames daarvoor hun
uiterste best. “Dan gaat de een iets eerder dan
normaal en de ander iets later. Zo stemmen we
dat op elkaar af”, legt Herma uit. “Als de vakantie
eraan komt, proberen we ook met z’n allen nog
even vóór de vakantie te gaan”, vult Anneke aan.

Carpoolen is voor deze donors erg handig. Een extra voordeel is dat het beter
is voor het milieu. Ook stelt Anneke dat het fijn is om elkaar mee te nemen
naar de afspraken. “Je wilt allemaal graag bloed geven, maar nu heb je
een stok achter de deur om te gaan. Als ik in m’n uppie zou moeten, zou ik
sneller een keertje overslaan.” Het grootste voordeel is volgens Anneke toch
wel de gezelligheid. “Het is leuk om samen op een rij te liggen en we lachen
ook veel samen.

Klaar voor de start, af!
Tijdens het bloed geven gaan de dames graag
wedstrijdjes aan. Wie heeft het snelst de zak vol?
Wie heeft in totaal de meeste afnames gehad?
Hoe hoog was ieders Hb? “Ik zit altijd het langst
bij de donorarts. Een ander heeft altijd het snelst
haar zak vol”, vertelt Anneke. “Ja, zij moet altijd
als laatste, zodat we toch ongeveer tegelijk klaar
zijn”, vult Herma aan.

Een gezellig avondje uit
Elk nadeel heeft dus z’n voordeel. Het autoritje naar Zwolle leek eerst
misschien veel moeite, maar is vooral gezellig. Zo vaak spreken de vrouwen
elkaar buiten het bloed geven niet. Tijdens de avondjes bloedbank hebben ze
alle tijd om bij te praten. Daar houden ze de rest van de avond bewust voor
vrij. Vaak kletsen de dames nog een hele tijd na op de oprit. Soms wel een
uur! Anneke: “We zijn goede bloedbankvriendinnen geworden”.

Aanrader!

Is het voor jou ook een stukje rijden
naar de afnamelocatie? Wie weet
lukt het je om met andere donors te
carpoolen. Herma vat mooi samen
waarom dat een goed idee is: “Het is
heel erg belangrijk dat er bloed is. Je
helpt er een ander mee en hebt zelf
een gezellige avond.”

Maak jij ook een
WhatsAppgroep aan?

Redders in nood

Geen dienst
is hetzelfde,

Ook al doe ik
“het
dagelijks,
het blijft
spannend

”

maar spannend is het altijd. “Het geeft
veel voldoening iets te kunnen betekenen
in soms heftige situaties.”
Marcel van Dijken, een boomlange kerel met een
groot hart, rijdt op de ambulance. Een van de patiën
ten die hij nooit meer zal vergeten, is het meisje van
zeventien dat in dichte mist met haar scooter frontaal
op een auto klapte. “Ze lag helemaal uit elkaar.
We moesten zo snel mogelijk met die meid naar het
ziekenhuis. Voor haar was diesel het beste medicijn.”
Die laatste uitspraak van hem belandde ook in het
boek Engel in de mist dat dit meisje schreef over het
ongeval en de revalidatie die volgde. Ze sprak hier
met Marcel over en sindsdien volgt hij haar op Insta
gram. “Als ik zie hoe zij in het leven staat en wat zij
na drie weken coma en een jaar revalideren nu al
lemaal weer kan, dan ben ik er trots op dat wij daar
een heel klein beetje aan hebben bijgedragen.”

Als elke seconde telt
Gillende sirenes, zwaailichten, patiënten voor wie
elke seconde telt. Rijden op de ambulance moet een
boel stress opleveren? “Ja, ook al doe je het dagelijks,
het blijft spannend”, bevestigt Marcel. Hij werkt voor
de Regionale Ambulancedienst van de Veiligheids
regio Kennemerland. Thuisbasis is de brandweer
kazerne in Haarlem.
Stressbestendigheid is niet de enige eigenschap
waarover een ambulancechauffeur moet beschikken.
Marcel somt het moeiteloos op: over een flinke
dosis mensenkennis beschikken, rust uitstralen,
snel kunnen schakelen, in teamverband kunnen
werken, kunnen multitasken. En ja, tegen bloed
kunnen, dat spreekt voor zich.

Mooi spul
Eenmaal ter plaatse is het zijn taak de verpleegkundige te assisteren. Samen zijn ze een team. Ook
Marcel krijgt dus veel bloed te zien. “Ik ben niet bang
voor bloed”, stelt hij nuchter. “Nooit geweest. Bloed is

nodig, bloed is rood. Mooi spul, waar van alles in zit.
Dat is het voor mij.” Je hoeft geen arts te zijn om te
kunnen zien of een patiënt echt te veel bloed verliest,
weet Marcel. “Dan raken ze in shock, ze worden zweterig en bleek, de bloeddruk gaat naar beneden. Als we
denken dat er echt veel bloedverlies is, kunnen we tranexaminezuur, een medicijn dat het bloeden van binnenuit stopt, toedienen. Of vulling: een mengsel van
vocht en zout.”

Meer kunnen we niet doen
Zelf heeft Marcel geen bloed mee in de ambulance.
Alleen het Mobiel Medisch Team op de traumahelikopter heeft dat. Als de heli uitvliegt, dan rukt er standaard ook een ambulance uit.
Sommige dingen wennen nooit. “Het leven uit iemand
zien verdwijnen, bijvoorbeeld. Als we reanimeren en
iemand geeft na twintig minuten nog steeds geen
pols, dan weet je: we hebben ons best gedaan, meer
kunnen we niet doen. Zo moet je erin staan. Doe je dat
niet, dan neem je het mee naar huis en bouwt het zich
op. Dat houd je niet vol.”
Er zijn gelukkig ook mooie gebeurtenissen, zoals
thuisbevallingen die fout dreigen te gaan, maar toch
goed aflopen. Marcel: “Van die kleine spruitjes die
het dan in één keer toch gaan doen. Dat is prachtig
om te zien.”

Gek op ouderen
Maar niet alleen de baby’s, ook de ouderen houden
het vak voor Marcel mooi. “Ik ben gek op oude mensen. Soms liggen ze met een gebroken heup al twee
dagen in huis. Ik heb zo met ze te doen en dan is het
zo fijn als je een beetje kunt helpen. Even een schoon
pyjamaatje pakken, een beetje schoonmaken met een
washandje. Ik doe dat graag.”
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Online

DONORTEST JEZELF!

Als je bij ons komt, krijg je een medische keuring.
Thuis alvast testen of je bloed of plasma mag geven?
Doe de donortest via sanquin.nl/donortest.

MAN OF VROUW?

BEN JE ZWANGER OF BEN
JE DIT SINDS JE LAATSTE
DONATIE GEWEEST?

VROUW
MAN

HEB JE SINDS JE LAATSTE
DONATIE BLOED GEKREGEN?

BEN JE SINDS JE LAATSTE DONATIE
BUITEN DE BENELUX GEWEEST?

HEB JE DE AFGELOPEN VIER
MAANDEN EEN KIJKONDERZOEK OF -OPERATIE GEHAD?

HEB JE DE AFGELOPEN VIER
MAANDEN EEN TATOEAGE, PIERCING
OF PERMANENTE MAKE -UP LATEN
PLAATSEN?

HEB JE DE AFGELOPEN VIER
MAANDEN ACUPUNCTUUR GEHAD?

HEB JE EEN WOND?

NEE

NEE

KOM JE TERUG UIT EEN REGIO WAAR WEST-NIJLVIRUSINFECTIES
VOORKOMEN? DAN MAG JE TOT VIER WEKEN NA TERUGKOMST GEEN
BLOED GEVEN. PLASMA MAG JE IN DIT GEVAL WEL GEWOON GEVEN

BINNEN EUROPA
JA
NEE

JA
NEE

JA
NEE

JA
NEE

NEE

BEN JE DE AFGELOPEN MAAND BIJ
EEN TANDARTS OF MONDHYGIËNIST
GEWEEST?

AFHANKELIJK VAN DE INGREEP MOGELIJK VIER MAANDEN UITSTEL.
WONDJES MOETEN GENEZEN ZIJN. OVERLEG BIJ TWIJFEL MET ONS.

Een online pagina
om al je zaakjes
zelf te regelen.
Waarschijnlijk heb
je er al een heleboel,
van je bank tot je
supermarkt. Ben je
plasmadonor? Dan
kun je binnenkort
ook inloggen op
MijnSanquin. Voor
bloeddonors heeft
Sanquin andere
vernieuwingen
in petto.

JA
NEE

JA
NEE

Nicolien Middel werkt bij
Sanquin en zit in het team
Donor Centraal. “De naam zegt
het al. Met acht mensen zijn we
fulltime bezig om alles zo
makkelijk mogelijk te maken
voor de donor. We zijn continu
bezig met verbeteringen in jouw
donorreis. Deze reis omvat alles
wat jij als donor meemaakt:
vanaf het moment dat je voor
het eerst iets over bloed geven
hoort, tot je allerlaatste
donatie.”

Plasmadonors
regelen afspraken
via MijnSanquin
MijnSanquin is een webpagina
waarop plasmadonors een account
kunnen aanmaken om een afspraak
in te plannen of te wijzigen. Je kunt
ook je adres, telefoonnummer of
e-mailadres aanpassen. Dus niet
meer wachten bij de balie of aan de
telefoon, maar 24/7 toegang om zelf
te regelen wat nodig is.

ALS HET STERIEL EN DOOR EEN GEKWALIFICEERD PERSOON IS UITGEVOERD,
MAG JE BLOED OF PLASMA GEVEN. OVERLEG BIJ TWIJFEL MET ONS.

JE MAG WEER BLOED OF PLASMA GEVEN ALS JE TWEE WEKEN KLACHTENVRIJ BENT EN TWEE WEKEN GEEN ANTIBIOTICA (MEER) GEBRUIKT.

ALS ER TANDSTEEN IS VERWIJDERD OF EEN GAATJE GEVULD, DAN MAG JE NA ÉÉN DAG
WEER BLOED OF PLASMA GEVEN. NA EEN WORTELKANAALBEHANDELING OF HET TREKKEN
VAN EEN TAND OF KIES, MOET JE EEN WEEK WACHTEN. HEB JE EEN ONTSTEKING?
DAN MAG JE WEER BLOED OF PLASMA GEVEN ALS JE TWEE WEKEN KLACHTENVRIJ
BENT EN TWEE WEKEN GEEN ANTIBIOTICA (MEER) GEBRUIKT.
ALLEEN EEN CONTROLE GEHAD?

JA

Verbeteringen in
jouw donorreis

JE MAG NA VIER MAANDEN WEER BLOED OF PLASMA GEVEN

JE MAG WEER BLOED OF PLASMA GEVEN ALS DE WOND HERSTELD
IS. LAAT BIJ TWIJFEL EEN DONORARTS JE WOND BEOORDELEN.

JA

HEB JE DE AFGELOPEN MAAND EEN
INFECTIEZIEKTE GEHAD? DENK AAN
VERKOUDHEID, GRIEP, BLAASONTSTEKING OF BRONCHITIS.

JE MAG BIJ EEN BEZOEK BUITEN EUROPA PAS VIER WEKEN NA TERUGKOMST WEER
BLOED OF PLASMA GEVEN. BIJ BEZOEK AAN EEN GEBIED WAAR MALARIA HEERST, MOGEN
BLOEDDONORS ZELFS ZES MAANDEN NA TERUGKOMST PAS WEER DONEREN, TERWIJL
PLASMADONORS IN DIT GEVAL NOG STEEDS MAAR VIER WEKEN HOEVEN TE WACHTEN.

BUITEN EUROPA

Regel je afspraak
binnenkort online

JE MAG ZES MAANDEN NA HET EINDE VAN DE
ZWANGERSCHAP WEER BLOED OF PLASMA GEVEN

JA

JE MAG HELAAS NOOIT MEER BLOED OF PLASMA GEVEN

JA
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JE MAG BLOED OF PLASMA GEVEN!

Een digitale uitnodiging
voor bloeddonors
En bloeddonors dan?
MijnSanquin is er nu alleen
voor plasmadonors, want zij
maakten al een afspraak voor
het plasma geven. Bloeddonors k rijgen de oproepkaart.
Voor hen is de pagina nu nog
niet zo relevant, maar later
wel. We willen namelijk ook
je donatiegegevens en je
Hb‑waarde laten zien op de
pagina. Deze informatie is ook
interessant voor bloeddonors.

Vanaf 2020 kun je als bloeddonor
kiezen voor een digitale uitnodiging
in plaats van de papieren oproepkaart. Uit een enquête en een pilot
onder donors bleek: donors willen het
en het werkt. Je kunt via een barcode
op het scherm van je mobiele telefoon je donornummer laten scannen
bij de balie. Komt het een keer niet
uit? Afmelden is online zo geregeld.
Wel zo makkelijk, toch? En beter voor
het milieu. Om dit te regelen, hebben
we wel je e-mailadres nodig.

Liever op papier?
Krijg je toch liever een
papieren oproepkaart op
de mat? Dan kan dat ook,
want jij als donor staat
centraal.

Patiëntverhaal

VEEL, HEEL VEEL ZAKKEN DONORBLOED
HIELDEN DE DOODZIEKE NADÏ VAN DE
WETERING OP DE BEEN VOOR EN TIJDENS
BUIKOPERATIES. DAT HAAR BIZARRE
ZIEKTEGESCHIEDENIS AFGELOPEN
ZOMER TOT EEN MEDIAGEKTE ZOU
LEIDEN, WAS VOOR HAARZELF DE
GROOTSTE VERRASSING.

NADÏ

DRAAGT WEER MAATJE M
Ze ligt lekker ontspannen op bed in haar eenkamerappartement in Nijmegen, aan de rand van het
Goffertpark. Telefonisch doet ze bijna in één adem
verslag van haar duizelingwekkende ziektegeschiedenis. Die begon vlak na haar geboorte met chronische
ontstekingen en darmproblemen. Keel- en blaas
ontstekingen volgden elkaar op, ze had last van
ernstige verstoppingen en kreeg reumatische
klachten. “Al op mijn zesde stond in de woonkamer
een bed voor mij klaar.” In de loop der jaren kwamen
er heftige koliekaanvallen bij, waarbij ze dubbel
klapte van de pijn.
De jaren verstreken zonder heldere diagnose. Een
auto-immuunziekte, werd gezegd. Intussen was een
normaal leven onmogelijk. Tijdens de basisschool
periode bleef ze noodgedwongen vaak thuis. Op de
middelbare school maakte ze kortere dagen dan de
andere leerlingen: later naar school, eerder naar huis.
“De ene dag kwam ik in een rolstoel, de andere dag
zagen ze me lopen: dat begreep niemand.” Rond de
tweede klas verergerden haar klachten en toen ze vijftien was, had ze kilo’s gewicht verloren. Daarbij had
ze een kaliumtekort. “En ‘dus’ leed ik aan een eetstoornis”, vertelt ze, nog steeds verontwaardigd. De diagnose anorexia zou haar jaren blijven achtervolgen.
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YES! DACHT IK.
“
DIT KAN ALLEEN

HOEVEEL
“
DONORS MOET

MAAR BETER
WORDEN!

IK WEL NIET
BEDANKEN?

”

”

AFSCHEIDSKUS

HERSTEL

MEDIAGEKTE

Haar buik zat vol bloed, haar dikke darm was gezwollen en pikzwart. “Ik
heb liggen gillen en krijsen van de pijn, maar ook uit radeloosheid. Ik kon
niet meer!” Nadï zou een stoma krijgen, maar haar lichamelijke conditie was
zo slecht dat voor haar leven werd gevreesd. “Op weg naar de operatiekamer
gaf ik mijn moeder een afscheidskus.” Ze overleefde de operatie. “Ik werd
wakker met twee zakken bloed aan een infuus en een stoma op mijn buik.
Yes! dacht ik. Dit kan alleen maar beter worden!” Toch lag ze twee maanden
later opnieuw op de Intensive Care met een kritiek lage suikerspiegel, een
haperende stoma en geperforeerde darm. “Ik hunkerde naar de operatie,
zodat ik zonder pijn zou sterven. We hebben echt mijn afscheid voorbereid.”
Tot haar verrassing ontwaakte ze na de operatie en vanaf dat moment begon
heel langzaam de revalidatie. “Op een gegeven moment dacht ik: hé, we
hebben al twee dagen niet gesproken over ‘wat als’. Dat was lang het gesprek
van de dag en ineens was dat voorbij.”

Inmiddels is ze alweer twee jaar thuis, en probeert
ze zo goed en kwaad als het kan een leven op te bouwen. Lichamelijk moet ze het doen met de helft van
haar dunne darm, waar een stoma op is geplaatst,
en een niet functionerende dikke darm. Ze leeft op
drinkvoeding en is trots op haar gewicht van 56 kilo.
Opgetogen: “Ik draag weer maat M!” De joggingbroeken die ze al die keren over haar graatmagere benen
trok, heeft ze uit haar leven verbannen. De weg naar
herstel is nog lang, realiseert ze zich. Ze heeft concentratie- en coördinatieproblemen en weinig energie,
maar haar ziekte en geïsoleerde bestaan hebben ook
geleid tot een bizarre wending in haar leven.

Haar herstel zal nog veel tijd kosten, realiseert ze zich. Nu ze lichamelijk wat
sterker is, komt de mentale verwerking aan de oppervlakte, maar ze gelooft dat
het zal lukken. Wat ze eindelijk weer kan, is fietsen door het Goffertpark, vlak
bij haar woning. “En op goede dagen iets verder. Fietsen, muziek op en keihard
meeblèren. Dat is Nadï.”

Juni 2015. Nadï was bijna twintig jaar en woog nog maar 33 kilo. Ze werd
met spoed opgenomen met een ernstige darmafsluiting. “Ik braakte bloed en
ontlasting”, herinnert ze zich. “Mijn buik was een grote, zware ballon.” Een
CT-scan van haar buik leidde tot een nieuwe diagnose: intestinale malrotatie, een aangeboren afwijking van de darm waarbij een deel van het orgaan
niet volledig naar de normale positie is gedraaid.

Anderhalf jaar lag ze in het ziekenhuis, een periode
waarin ze veel, heel veel zakken donorbloed heeft
ontvangen. Haar Hb-gehalte was gedaald tot drie,
een levensgevaarlijk peil, en steeg dankzij de bloedtransfusies uiteindelijk tot een gezonde acht. “Bizar”,
zegt ze daar nu over. En lachend: “Hoeveel donors
moet ik daar wel niet voor bedanken!”

Een afspraak met haar fysiotherapeut ging niet door, een van de weinige afleidingen die ze had. Ze voelde zich eenzaam en stuurde een wanhopige tweet de
wereld in. “Ik zit elke dag alleen. Ik wil een netwerk in Nijmegen!” Ze grinnikt
als ze eraan terugdenkt: haar tweet werd meer dan driehonderd keer gedeeld en
geliket. “Ik was stomverbaasd!” Een paar journalisten wilden een interview,
waaronder die van Omroep Gelderland en Trouw. Toen ze daar haar verhaal
had gedaan, stroomde haar mailbox vol met e-mails van jongeren die haar
bedankten voor de aandacht die ze vestigde op eenzaamheid onder jonge mensen. Ze bleek een actueel probleem te hebben aangekaart. Een week later lanceerde ze de hashtag #eenzamejongeren en #maatjegezocht: “Je bent niet alleen”, twitterde ze. “Plaats je woonplaats en leeftijd met #maatjegezocht en wie
weet!” Twitter ontplofte en een dag later was #maatjegezocht trending topic.
“Ik zat te trillen achter mijn laptop”, vertelt ze. Nog meer media-aandacht volgde, van 3FM en Koffietijd tot en met de BBC. Haar acties hebben haar zelf weer in
contact gebracht met een oud-klasgenootje en een nieuwe vriendin opgeleverd.

Als je wordt
opgeroepen,
is je bloed
echt nodig!

Komt ’t niet uit?
Meld je af via
sanquin.nl/afmelden
of bel 0800-5115.
Dan kunnen we
een andere donor
oproepen.

Doktersvragen
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Dokter, hoe zit dat?

Zoek het bloed

HOE BLIJFT MIJN
HEMOGLOBINEGEHALTE (HB)
OP PEIL?

Welke
artiest had
geen hit met
in de titel
‘bloed’ of
‘blood’?

Zelf heb je er weinig invloed op, omdat het Hb-
gehalte voor een belangrijk deel door erfelijke
aanleg wordt bepaald, maar wij houden je Hb
goed in de gaten.

Ten eerste is de kans op klachten zoals
moeheid of duizeligheid tijdens of na do
natie groter als je niet helemaal fit bent.
Ten tweede willen we voorkomen dat
eventuele virussen of bacteriën via het
bloed bij een patiënt terechtkomen. Wij
testen donaties wel op een aantal infectie
ziekten, maar er bestaan nog heel veel
andere mogelijke ziekteverwekkers.
Over het algemeen geldt voor ziek zijn en
infecties, zoals griep en keelontsteking,
dat je twee weken beter moet zijn én dat
je twee weken geen antibiotica (meer)
mag hebben gebruikt voordat je bloed
mag geven. Er zijn wel uitzonderingen,
dus check van tevoren of je mag geven
via sanquin.nl/donortest of bespreek
het t ijdens de keuring.

IK BEN NET TERUG
VAN VAKANTIE. IS DAT
EEN PROBLEEM VOOR
BLOED GEVEN?
Dit kan inderdaad betekenen dat je geen
bloed mag geven. Belangrijk na vakantie
in het buitenland: check altijd of je mag
geven via sanquin.nl/donortest. Zo ga
je niet voor niets.
In sommige Europese landen, bijvoorbeeld
Kroatië en Italië, komt in een bepaalde pe
riode van het jaar het Westnijlvirus voor.
Dit virus wordt overgebracht via muggen
en kan vervolgens via het bloed worden
overgedragen, zelfs zonder dat je daar zelf
ziek van bent geweest. Daarom moet je na
terugkomst uit een aantal Europese landen

vier weken wachten voordat je weer bloed
mag geven. Dit geldt niet voor plasma
donors.
Als je buiten Europa bent geweest, moet
je na terugkomst sowieso minimaal vier
weken wachten met het geven van bloed of
plasma. Daarbij houden we rekening met
veel verschillende soorten ziekteverwekkers
die wereldwijd voorkomen. Bij een aantal
landen met malariarisico moet je zelfs zes
maanden wachten met bloed geven.
Na bezoek aan een gebied waar malaria
voorkomt, mag je wél plasma geven.

A

B

André Hazes

Shawn Mendes

C

D

Ali B

John Mayer

Goede antwoord: C
Ali B
(A = ‘Bloed, zweet en
tranen’, B = ‘In my blood’
en D = ‘In the blood’)

WAAROM MAG IK GEEN
BLOED GEVEN ALS IK ZIEK
BEN OF EEN INFECTIE HEB?

Hb is een bestanddeel van de rode bloedcel.
Het is onder andere opgebouwd uit ijzer.
Met iedere donatie verlies je Hb en dus ook ijzer.
Voor de aanmaak van nieuw Hb gebruikt je
lichaam ijzer uit de ijzervoorraad. Deze ijzer
voorraad moet vervolgens weer aangevuld worden
door opname van ijzer uit je voeding, omdat je het
niet zelf kunt aanmaken.
Over het algemeen krijgen de meeste mensen met
een gevarieerd eetpatroon voldoende ijzer binnen.
Als je vegetariër bent, hoeft dat geen probleem te
zijn voor je ijzervoorraad.
Het nuttigen van melkproducten bij de maaltijd kan
de opname van ijzer verminderen, terwijl vitamine
C de opname juist kan vergroten.
Na iedere donatie daalt je Hb tijdelijk en kan het
weken duren voordat het weer helemaal terug naar
het oude niveau is. Hoe snel dit gebeurt, verschilt
van persoon tot persoon.
Voorafgaand aan iedere donatie meten we je Hb.
Als dat te laag is, mag je geen bloed geven, want
daar kun je last van krijgen. Als je bloeddonor bent,
meten we ook met enige regelmaat het ferritinege
halte in je bloed. Ferritine is een maat voor je ijzer
voorraad. Als we zien dat de waarde aan het dalen
is, kunnen we zo op tijd een langer uitstel afspreken
tot je volgende donatie. Daarmee bewaken wij je
ijzervoorraad dus nog beter en voorkomen we
dat je Hb op den duur gaat dalen.

De ene donor
krijgt vaker
een oproep
dan de andere.
Hoe kan dat?
Bloeddonor
Sander en
plasmadonor
Bjorn leggen
uit wat je
bloedgroep
daarmee te
maken heeft.

Dubbelinterview

Bjorn
plasmadonor

“

Plasma geven is
net zo belangrijk
als bloed geven

”

Sander
bloeddonor

“

Mijn bloedgroep
heet niet voor niets
spoedbloed

”
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“

“

Vaker
doneren?
Misschien
is plasma
geven iets
voor jou

Met een
oproepkaart
maakt het
niet uit waar
je bloed
geeft

”

”

Bloedgroep
B-positief of
AB-positief?
Er zijn veel patiënten die jouw
plasma nodig hebben om te
overleven.
Jouw plasma gaat naar patiënten met
massaal bloedverlies, transplantaties,
brandwonden en patiënten die chemo
ondergaan. Ook wordt het gebruikt
voor geneesmiddelen voor de
behandeling van onder meer stollingsziekten en afweerstoornissen. Jouw
plasma is dus echt van levensbelang.
Meld je nu aan als plasmadonor
sanquin.nl/ikstapover

B jorn (40) uit Hoogeveen werkt als boomtechnisch
adviseur. Hij heeft bloedgroep AB-positief. Toen hij
maar weinig oproepen kreeg en Sanquin om uitleg
vroeg, kreeg hij de vraag om plasmadonor te worden.
Nu geeft hij elke zes weken plasma.

S “Eerst was je bloeddonor. Hoe vaak kreeg je een oproep?”

“Soms maar één keer per jaar. Dat is omdat ik de zeldzame bloedgroep
AB-positief heb. Slechts 2,5% van alle Nederlanders heeft die bloedgroep.”
B

S “Waarom stapte je over op plasma geven?”
B “Soms zat er zo lang tussen de donaties dat ik weer opnieuw moest worden gekeurd. Dat stond mij tegen. Ik belde Sanquin en vroeg om uitleg.”

S “En, wat was het antwoord?”
B “Niet elke bloedgroep komt even vaak voor en is dus even vaak nodig.
Mijn bloed “past” alleen bij mensen die ook AB-positief hebben, maar ik
kan elke bloedgroep ontvangen. Toen vroeg Sanquin of ik plasmadonor
wilde worden. Donors met bloedgroep B-positief en AB-positief zijn daarvoor erg geschikt.”

S ander (44) is accountmanager bij een online marketingbureau in Hasselt. Hij studeerde lang geleden
verpleegkunde en zag destijds hoe hard donorbloed
nodig is. Hij werd meteen op zijn achttiende donor.
Sander heeft bloedgroep O-negatief.

S “Grappig. Bij mij was het precies
andersom. Op mijn afnamelocatie zag
ik plasmadonors. Ik vond dat interessant
en vroeg Sanquin of dat iets voor mij
was. Maar ik kreeg een duidelijke nee.”
B “Waarom?”
S “Mijn bloedgroep heet niet voor niets
‘spoedbloed’. Iedereen kan O-negatief ontvangen. In ziekenhuizen gebruiken ze dat
daarom relatief veel. Handig als er geen
tijd is om iemands bloedgroep te testen.”
B “Ja, dan ben je nuttiger als bloeddonor dan
als plasmadonor. Hoe vaak krijg je een oproep?”

S “Vijf keer per jaar, omdat ik een man ben.
Vrouwen maximaal drie keer per jaar. Jij?”
B “Elke zes weken. Je mag zelfs elke twee weken als je
dat wilt. Plasma geven belast je lichaam minder dan
bloed geven.”

S “Waar wordt plasma voor gebruikt?”
B “Onder andere voor medicijnen, vaccinaties en bij brandwonden. Ze gebruiken plasma op steeds meer manieren, dus
er zijn ook meer plasmadonors nodig.”

S “Ik ben zo’n tien minuten bezig met de afname. En jij?”
S “Met een oproepkaart heb ik twee weken de

tijd om bloed te komen geven. Ik kies zelf wanneer. Heerlijk, die vrijheid! Hoe werkt dat bij
plasmadonors?”
B “Ik moet een afspraak maken. Dat komt omdat ze
een apparaat voor mij reserveren. Op mijn oproepkaart staan de datum en een tijd.”

B “Ongeveer drie kwartier. De afname gaat meestal in drie
sessies van aftappen, filteren en weer terugpompen.”

S “Is de keuring voor plasmadonors hetzelfde
als voor bloeddonors?”
B “Ja. We vullen dezelfde vragenlijst in. Daarna krijg je een
vingerprik om je Hb te controleren en wordt je bloeddruk gemeten.”

S “Een apparaat?”

S “Hoe bereid je je voor op plasma geven?”

“Ik lig gekoppeld aan een soort centrifuge die mijn
bloed filtert. Ze houden het plasma. De bloedplaatjes
en de rode en de witte bloedcellen krijg ik terug.”

B “Ik eet niet te vet van tevoren, want dan wordt plasma troebel.
Ik probeer me ook niet te druk te maken, zodat mijn bloeddruk
laag genoeg is.”

B

32

S “Ik let inderdaad ook op mijn bloeddruk
en drink veel water. Wat doe je na afloop?”
B “Ik doe het meestal rustig aan, maar je kunt
op zich wel actief bezig zijn.”
Zoek het bloed

S “Ik ga vaak op de motor. Zo verenig ik het

nuttige met het aangename. Ver fietsen is na
bloed geven te intensief.”
B “Dat kan ik dan weer wel, omdat ik mijn rode
bloedcellen terugkrijg. Jullie drinken vaak na
afloop nog een kopje koffie en eten een roze koek.”
S “En jullie krijgen die roze koek al tijdens de
afname.”
B “Ja, omdat ik langer in de stoel zit. Heerlijk om
met een kop thee en een roze koek tv te kijken.”
S “Met een oproepkaart maakt het niet uit
waar je bloed geeft. Handig, want ik loop zo
even langs als ik toevallig in de buurt van een
afnamelocatie ben. Staat er een rij? Dan probeer ik het de volgende dag weer.”
B “Dat kan bij mij dus niet, maar ik vind het
ideaal dat ik mijn plasma-afspraak kan plannen.”

In welke
twee
boektitels
staat het
woord
‘bloed’?

S “Het is altijd belangrijk om je af te melden
als je een keer niet kunt, of je nou bloed of
plasma geeft. Toch?”
B “Ja, dan kunnen ze nog een andere donor oproepen in jouw plaats. Zo is er altijd voldoende
voorraad.”

A

B

C

D

Goede antwoorden:
A - Bloed op sneeuw en D - Bloedlanden
(B = Huis vol leugens, C = Het is oorlog)

S “Raad je anderen aan om plasmadonor
te worden?”
B “Als je vaker wilt doneren wel. Vraag gewoon
eens aan een donorassistent of plasma geven iets
voor jou is.”

A
B
AB
O
NNEER
JE!
Onze nieuwsbrief is vernieuwd.
Blijf op de hoogte van alles wat met
met bloed, plasma en jouw donorschap
te maken heeft en word abonnee op

sanquin.nl/nieuwsbrief

Leviathan

Tips

Check
check
dubbelcheck
Negen
handige tips

Colofon
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Welke locatie kies jij om te doneren?
Kies op sanquin.nl/locaties.

Wesley Wagner
Maya Bosman
Donor Advies Raad
Tekstbijdragen
Annemarie Geleijnse

Ga niet voor niets. Check of je mag
geven via sanquin.nl/donortest.

Rineke van Houten
Rianne Meijer
Fotografie

Komt ’t niet uit? Meld je af via
sanquin.nl/afmelden of bel gratis
0800-5115. Dan kunnen we een
andere donor oproepen.
Neem altijd je identiteitsbewijs mee,
anders mag je geen bloed of plasma geven.
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Kinderen mee? Kinderen zijn welkom,
maar boven de zes jaar mogen ze
niet bij de keuring zijn. Dit vanwege
een aantal privacygevoelige vragen.

Tabi Aziri
p14
Adam Lane
p26–27
Content Marketing

Geef wijzigingen door via
sanquin.nl/wijziging.
Ziek na je donatie? Geef het
zo snel mogelijk aan ons door.
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“Gestold bloed”,
zo omschreef de in India geboren
Britse kunstenaar Anish Kapoor
de kleur van zijn spectaculaire
project ‘Leviathan’ uit 2011.
Tienduizenden vierkante meters
pvc waren er voor nodig om het
Grand Palais in Parijs te vullen
met drie enorme bollen waarin je
kon lopen. “Als het ware in een
lichaam.”

Reiskosten een belemmering?
Vraag een declaratieformulier
bij de balie.
Voor vragen en wijzigingen kun je
contact opnemen met de gratis donor
informatielijn 0800-5115, maandag
t/m donderdag 8.00-20.00 uur
en vrijdag 8.00-17.00 uur.
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Vorige week weer plasma
gegeven, probeer elke
4 weken te komen. Jammer
dat veel mensen net als ik pas
zijn gaan geven wanneer ze
van dichtbij gezien hebben
dat het nodig was. Dochter
heeft 2 keer TTP gehad.
Blij dat er donors waren
toen het nodig was.

Elke dag dankbaar voor
de donors van het bloedplasma. Volgende week
ga ik een bos bloemen
brengen naar Sanquin,
de bloedbank in Leiden.
Leuk voor de donors om
dankbaarheid ook eens
echt te zien. Heb lief.
De rest is niet belangrijk.

Ik ben geroerd door de
geweldige reacties van
iedereen. Zo weten de donors
een beetje hoe mooi ze mijn
dag maken. Helden en
heldinnen!
Suzanne Vinken

Wil Beijne van Waardenburg

Wilma Kuiper

En ook ik ben iedereen
dankbaar. Ik heb zelf ook
thalassemie en krijg elke
3 weken bloed!
Nimisha Kataria

Mijn beide dochters van
4 en 7 jaar leven ook dankzij
❤❤❤
jullie plasmadonors.
❤❤❤❤
Betul Arbag

Onze dochter was er niet
meer geweest zonder alle
bloedtransfusies tijdens
de chemo. Nadien ben ik
gelijk donor geworden. Eerst
volbloed en nu iedere drie
weken plasma, ondanks
mijn aversie voor naalden.
Daniëlle Clasen-Bos

Jullie zijn allemaal
toppers !! Zonder jullie
was ik er niet meer
geweest!! Ben jullie❤
eeuwig dankbaar

Dank jullie wel voor jullie
gulle gift!! Zonder had ik het
niet gered. En met
mij vele
❤ 😘😘
anderen.
Eline Ooms

Barbara Smink

Eerste bloeddonatie is
een feit! In gedachten bij
de keren dat mijn zoon
bloed kreeg
Ingrid Mik

Ik blijf het bijzonder vinden dat mijn
helden, dát zijn jullie, dit alles doen
voor 1 roze koek!
Toppers zijn jullie! Dankzij jullie
krijg ik iedere week mijn infuus met
afweerstoffen... Die heb ik nodig
omdat ik een afweerstoornis heb
maar... dankzij dit infuus gaat het
goed met mij en kan ik weer sporten,
spelen, naar school enz... Lieve
donors, dankjewel!!
Groetjes Tjibbe (12)
Claudia de Louwere

Bent u net als ik ook ontvanger
van een medicatie gemaakt uit
gedoneerd bloed of plasma? Dan
mag je zelf helaas geen bloed of
plasma bij een afnamepunt van
Sanquin geven. Maar je kan
je dankbaarheid wel uiten als
werver van nieuwe donors. Dat
kan in je familie, bij vrienden, op
de sportclub, op je werk en ga zo
maar door. Wij ontvangers van
de daaruit gemaakte medicatie
kunnen niet zonder.
Jo van Win

Jaren bloeddonor geweest nu
zelf bloed nodig. Bizar, bloed
van een ander opnemen.
Gerry Kleverwal

Wees meer dan welkom bij de gezellige
Sanquin- club in Zaandam!

