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Viora

Ik ben  
je dank - 

baar! 
Als je bloed geeft, dan weet je dat je een 
goede daad verricht. Maar wist je dat je 
ook al echt levens hebt gered? Waaronder 
mijn leven! 

Ik ben Viora, ex-leukemie patiënt. Ik heb in 
het begin van mijn ziekte, nu drie jaar gele-
den, bijna dertig zakken bloed ontvangen. 
En ook een aantal zakken bloedplaatjes. 
Dit is iets waar ik nog elke dag dankbaar 
voor ben. Als donor neem je de moeite om 
in je vrije tijd naar de bloedbank te komen 
en vrijwillig je bloed af te staan. Dat ver-
dient een lintje!

Zelf mag ik helaas nooit meer bloed geven, 
iets waar ik enorm van baal. Ik zou dit zo 
graag terugdoen voor de mensen die het 
nu hard nodig hebben. Des te belangrijker 
vind ik het om me wel op andere manieren 
in te zetten voor de bloedbank. En om 
 zoveel mogelijk nieuwe donors te werven. 

Voor deze editie van Bloedverwant liep 
ik een ochtend mee bij Sanquin. Ik zag 
de hele route van het bloed: van donor tot 
 patiënt. Als patiënt zie je alleen de zakken 
bloed die worden aangekoppeld via het 
infuus, maar hoe werkt dat hele proces 
 ertussen? Ik had geen idee. 

Gelukkig is mijn vriend vrij snel na mijn 
diagnose ook donor geworden. Het gedeelte 
bij de afname was mij dus al bekend. 
Wel was ik enorm nieuwsgierig naar het 
vervolg. Hoe wordt het bloed opgeslagen? 
Hoe wordt het bewerkt? Hoe wordt het 
bloed naar het ziekenhuis vervoerd?
 
Ik wil je graag enorm bedanken voor 
je inzet en het redden van zoveel levens.

Viora Rebergen gastredacteur Bloedverwant
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“

”

Geen seconde had Viora aan de mogelijkheid van 
kanker gedacht. Ze was jong, gezond, sterk, sportief 
en werkte voltijds in haar eigen bedrijf. Moe? Pijn  
in haar benen? Zelfs toen ze bij haar vriend Joost 
achterop de fiets moest omdat zelf fietsen te veel 
kracht kostte, waande ze zich onsterfelijk. Misschien 
iets te hard getraind of gewerkt, dacht ze. Tot ze op 
haar Fitbit-horloge zag dat zelfs in rust haar hartslag 
150 was en ze toch maar eens naar de huisarts ging 
om bloed te laten prikken. Twee uur later volgde een 
telefoontje. Dat haar Hb-waarde nog maar 2,6 was 
en het een wonder was dat ze überhaupt nog op haar 
benen stond. Naar de spoedeisende hulp dus voor  
een bloedtransfusie. Een nachtje blijven, drie zakken 
bloed. Maar tegen de verwachting in knapte ze daar 
totaal niet van op.  

FOUTE BOEL. ZIET  
ER HEEL SLECHT  
UIT. LEUKEMIE.  
DEZE WOORDEN 
ROLDEN IN JANUARI 
2016 UIT DE MOND 
VAN DE ARTS EN 
ZETTEN HET LEVEN 
VAN VIORA REBERGEN 
TOTAAL OP ZIJN KOP, 
DRIE DAGEN NA HAAR 
25e VERJAARDAG.  
NU STAAT DE RUGZAK 
GEPAKT VOOR EEN 
WERELDREIS. 
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WE GAAN  
ERVOOR
Er volgde een beenmergpunctie. Toen de arts vertelde 
hoe slecht het eruit zag, en het woord kanker viel, hoorde 
Viora daarna eigenlijk vrijwel niets meer. “Mijn hart ging 
tekeer, mijn vriend begon keihard te huilen, mijn moeder 
zat alleen maar ‘nee’ te schreeuwen. Ik zat erbij en dacht: 
Ga ik dan nu dood? Of gaan jullie me beter maken?” 
De volgende dag wees verder onderzoek uit om welke 
vorm van leukemie het ging: acute lymfatische leukemie. 
“Toen ging de knop bij mij al snel om. Je overleeft of je 
overleeft niet. We hadden allemaal zoiets van: oké, er is 
iets aan te doen. Het kan genezen, dus we gaan ervoor!”

Viora startte direct met een zware chemokuur. De eerste 
dagen was het erop of eronder, want 86 procent van haar 
witte bloedcellen waren kankercellen. Na tien dagen tijd 
was daar nog maar 1 procent van over. Klaar was het 
daarmee niet. Verre van. Niet het wegkrijgen, maar het 
weghouden was belangrijk. Ze kreeg dan ook direct te  
horen dat ze 2,5 jaar in behandeling moest. 

     MAAK VAN IEDERE    
   DAG IETS MOOIS.

   MORGEN IS 
   JE MISSCHIEN 
  NIET GEGEVEN.

“

”

NIET ZOMAAR 
EEN MEDICIJN
De behandeling begon met nog meer zware chemokuren. 
Veel bloedtransfusies, beenmergpuncties, prednison, ziekenhuis-
opnames. Daarna lichtere kuren in de vorm van chemopillen 
en ruggenprikken, met opnieuw maandelijks een prednisonkuur.

Bloedarmoede bleef een groot probleem. Viora: “Er waren periodes 
dat ik elke dag een bloedtransfusie kreeg.” Haar vriend Joost besloot 
al snel om bloeddonor te worden en Viora ging met hem mee naar 
de bloedbank. “Ik wilde bijna schreeuwen naar al die donors: ik 
heb net bloed ontvangen! Weet je wel hoe bijzonder jullie zijn?”

Dat realiseerde ze zich namelijk maar al te goed. “Ik vond het 
eigenlijk heel heftig om te zien dat de verpleegkundige de bloed-
zakken aan het infuus hing alsof het om een willekeurige zak 
vocht gaat. Natuurlijk hoeft ze die zak niet te aaien, maar iets 
meer respect zou mooi zijn. Ik kreeg soms bloedplaatjes die speci-
aal voor mij ergens uit Nederland vandaan werden gehaald en 
naar Nieuwegein gereden. Het is niet zomaar een medicijn dat 
uit de kast getrokken wordt. Er zit letterlijk een persoon achter.” 



EEN
EENHOORN
Acht maanden geleden kwam er eindelijk een einde aan de 
 behande ling. De laatste chemopil nam ze in met champagne, 
om daarna met vriend Joost allebei een tatoeage van een een-
hoorn te laten zetten, op haar pols en zijn enkel. “Een vriendin 
stuurde me een keer eenhoornsloffen met de tekst ‘Je bent zo sterk 
als een eenhoorn’. Voor mij werd dat het symbool voor kracht en 
doorzettingsvermogen.” 

Qua conditie is Viora bijna de oude. Ze loopt weer hard en doet aan 
krachttraining. “Maar ik sta nu wel anders in het leven. Hiervoor 
leefde ik op 70 procent, nu op honderdtien. Je moet van iedere dag 
iets moois maken, want morgen is je misschien niet gegeven.”

Ook vanuit die gedachte zegde Joost zijn baan op en vertrekt het stel 
binnenkort op een wereldreis van een jaar. Viora wijst op de aftel-
kalender aan de muur. “Terugkijkend ben ik wel trots. We hebben 
ons er toch maar mooi doorheen geslagen. Het was een heel zwaar 
traject, maar we hebben er nooit heel zwaar aan getild. Het was er 
en we moesten er doorheen. En dus maakten we er het beste van.” 

35.000  
VOLGERS
Na de diagnose startte Viora een blog (viora.nl)  
om vrienden en familie op de hoogte te houden. 
In korte tijd groeide het aantal volgers op  
Instagram tot 35.000. Open en eerlijk deelde  
ze wat ze meemaakte in woord en beeld, ook als 
dat heftige beelden waren. “Ik wilde laten zien: 
dit is wat  kanker met je doet. Ook als je nog 
maar 25 jaar bent, je haar eraf gaat en je dertig 
kilo aankomt: je moet door. Maar vooral ook:  
je kunt nog steeds blij zijn! Vooral met kleine 
dingen, bijvoorbeeld als Joost binnenkwam  
met een ijsje of een zak chips. Haha!”

Haar positiviteit en humor hielden Viora op 
de been. Dat haar vader flauwviel bij haar 
beenmergpunctie, bijvoorbeeld, omdat hij niet 
tegen bloed en naalden kan. “Daar hebben we 
zo om moeten lachen. Ik lag daar als patiënt 
en hij ging keihard onderuit.” 
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Zo rood als bloed

De bloedrode kleur heeft niet alleen betekenis 
voor mensen. Ook voor dieren en planten 
geeft het belangrijke informatie. Het is 
bijvoorbeeld een signaal van gevaar. Zo eten 
vogels geen rode lieveheersbeestjes. De rode 
kleur waarschuwt voor het gif dat zij hebben.
En zie je hem zitten in het midden van de 
pagina? De aardbeikikker. Hij ziet er  
spec taculair uit, maar let op: hij is giftig.  
Een tweede functie van rood is aandacht. 
Sommige bloemen moeten insecten aan-
trekken voor de bestuiving. De klaproos 
bijvoorbeeld. Die heeft rood pigment aan 
beide kanten van de blaadjes. Niet te missen 
voor de insecten. 
De kleur rood vangt ook licht. Planten 
hebben vooral pigment voor de fotosynthese. 
Rood pigment helpt planten, samen met 
groen en geel pigment, om zoveel mogelijk 
licht te vangen.  
Tot slot is rood een teken van dominantie.  
Bij mandrilapen kleurt het gezicht voor  
een deel rood. Het mannetje met de meeste 
kleur is vaak het alfamannetje van de  
groep. Het wijst op extra testosteron.

Functies van de kleur rood



bloedplaatjes!

Zelf kreeg ze als leukemiepatiënt 26 zakken 
donorbloed en ook nog bloedplaatjes, dus was 

Viora Rebergen benieuwd naar wat er precies met 
donorbloed gebeurt voordat het patiënten zoals zij 
bereikt. Bloedverwant nodigde haar uit voor een 

rondleiding bij Sanquin in Amsterdam.  
“Heel indrukwekkend,” schrijft ze in haar blog. 

Witte jas aan! 
Vanwege de hygiëne moeten we op alle 
afdelingen die we bezoeken een witte jas 
aan. Met de lift zoeven we naar de derde 
etage, naar het Nationaal Screenings-
laboratorium Sanquin (NSS). Daar wordt 
het donorbloed na de afname getest op 
bloedoverdraagbare ziektes. Intussen legt 
Claudia van de Pijll van Sanquin uit dat 
patiënten nooit de hele bloeddonatie  
ontvangen. “Iemand heeft meestal alleen 
een bepaald bestanddeel nodig: bloed-
plaatjes, plasma of rode bloedcellen. 
Daarom scheiden we de  donatie. Op deze 
manier help je met één donatie meerdere 
patiënten en voorkomen we onnodige 
bijwerkingen bij  patiënten.” Dat is nieuw 
voor Viora. “Ik dacht altijd dat het bloed 
zo uit de zak naar de patiënt ging.”

Hé
“Ik 
dacht 
altijd 
dat het 
bloed 
zo uit 
de zak 
naar de 
patiënt 
ging.”
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Testen
Het laboratorium: in een lange kast staan 
kratten met heel veel buisjes donorbloed. 
“Van elke zak donorbloed nemen we drie 
buisjes af om te testen op vijf bloedover-
draag bare ziektes,” zegt een medewerker. 
“Gisteren waren er 3.114 donors die bloed 
gaven, dus hier zie je meer dan negen-
duizend buisjes!” Viora veegt over haar 
smart phone en maakt een paar foto’s. De 
kleur van de dopjes van de buisjes geeft aan 
of het om rode bloedcellen of bloedplaatjes 
gaat, of het een nieuwe donor betreft en of  
er een speciale test moet worden uitgevoerd. 
De testen gebeuren volautomatisch. Overal 
zoemen machines, twee medewerkers lopen 
erlangs om ze in te stellen. Viora wil weten 
wat er gebeurt als er antistoffen in je bloed 
gevonden zijn. “De aanwezigheid van anti-
stoffen in het bloed betekent meestal dat  
je beschermd bent. Het is echter niet uit te 
sluiten dat de ziektekiem nog in het bloed 
aanwezig is en een kwetsbare patiënt er  
ziek van kan worden.”

“Wat gebeurt  
er als er  
anti stoffen 
in je bloed 
gevonden 
zijn?”

Bewerken
Terwijl in het laboratorium de buisjes worden getest, gaan de  
zakken met bloed van de afname naar de afdeling Bewerking.  
Als we de ruimte binnengaan, houdt Viora even haar adem in.  

“Ik heb best wat bloed gezien, maar hier liggen en hangen stápels met 
zakken bloed,” schrijft ze later in haar blog. Hier werken medewerkers 
de klok rond om de donaties klaar te maken voor de patiënten.
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Scheiden
Elke donatie wordt in een centrifuge 
 gescheiden in drie componenten. Tijdens 
het ronddraaien zakken de rode bloed-
cellen naar de bodem. Die zijn het 
zwaarst. Bloedplasma, dat voornamelijk 
uit water bestaat, is het lichtst en blijft 
dus bovenin. Daartussen vormen de 
bloedplaatjes en witte bloedcellen een 
dun laagje: de buffycoat. Een afname-
zak bestaat uit drie kleinere zakken die 
met slangetjes verbonden zijn. Na de 
centrifuge worden de componenten van 
de ene naar de andere zak overgebracht. 
Zo blijven er van elke afname drie zak-
ken over: een met plasma, een met bloed-
plaatjes en een met rode bloedcellen. 
Plasma wordt vooral gebruikt voor het 
maken van medicijnen, in de fabriek 
naast het hoofdgebouw van Sanquin. 

Bloedplaatjes
“Hé, bloedplaatjes!” Omdat Viora naast 
rode bloedcellen ook bloedplaatjes heeft 
gekregen, volgt ze extra belangstellend 
hoe vijf zakken buffycoat worden samen-
gevoegd voor één zak bloedplaatjes. 
“Daar zijn dus vijf donors voor nodig,” 
constateert ze. Een van de bloedplaatjes-
donaties zorgde bij haar voor een allergi-
sche reactie. Komt daar op deze afdeling 
een melding van? “Zeker,” bevestigt een 
medewerker. “Elke zak bloed en elk bloed-
product krijgt een unieke code, zodat 
 altijd te herleiden is wie de donor was. 
Het zou kunnen dat die specifieke bloed-
plaatjes niet pasten bij jouw bloed of 
dat je allergisch bent voor een bepaald 
bestanddeel.”  

Splitten
Tot slot wordt de lijn die onder 
de zak rode bloedcellen hangt 
gesplitst in drie delen: kleine 
hoeveelheden bloed die in het 
ziekenhuis worden gekruist 
met bloed van de patiënt,  
om te controleren of er geen 
ongewenste reactie ontstaat  
en het bloed niet afgebroken 
wordt.

“Daar zijn dus 
vijf donors 
voor nodig.”
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Henk  
trapt nog 

lang niet op 
de rem

 
Henk van der Meij (69) zat er al een 
poos tegenaan te hikken: stoppen met 
het donorschap op zijn zeventigste.  
Als jonge vent begonnen als volbloed -
donor en nu alweer jaren plasma-
donor. Elke maand op de racefiets of 
mountainbike van Nieuw-Roden naar 
de afname locatie in Groningen, een 
kilometer of achttien. Krap uurtje 
doortrappen, mits geen tegenwind  
of verkeersdrukte. En op de terugweg 
soms nog een ommetje via Hooge zand 
en Assen, of boven Groningen langs, 
richting Zuidhorn. 

Vertrouwde plek
Het is in de loop der jaren vertrouwd 
geworden: het welkom van de donor-
assistentes (“Dag meneer Van der 
Meij!”) en de andere donors (“Zo  
jongen, ben jij er ook weer effe?”). 
Trouwen, scheiden, zwanger schappen,  
akkefietjes op het werk... Je hoort van 
alles en deelt zelf ook persoonlijke  
ervaringen. Dat in de neergestorte 
MH17 hun twee oppas kinderen zaten, 
ver ongelukt met hun ouders. Hij zat 
juist aan de plasma machine toen op 
de televisie de aan komst van de eerste 
vier lijkkisten uitgezonden werd.  
Dat kwam wel even binnen.

Op naar de vierhonderd
De maximumleeftijd voor bloed donors 
is tot Henks vreugde met tien jaar 
 verlengd tot 79 jaar, dus van stoppen 
is voorlopig geen sprake. Als het  
een beetje meezit, kan hij de vier-
honderdste donatie halen. Een mooi 
rond getal, daar gaat hij voor.

Uitgifte
Als de testen in het laboratorium allemaal goed zijn 
bevonden, geeft de afdeling Bewerking het bloedpro-
duct vrij voor uitgifte. Dit is de laatste etappe van de 
componenten uit de zak bloed. We nemen de lift terug 
naar de begane grond, waar de rondleiding eindigt bij 
de afdeling Uitgifte. De witte jassen hebben we niet 
meer nodig, want hier mogen we niet naar binnen. 
Dat zou de concentratie van de medewerkers te veel 
verstoren. Vanachter een raam zien we hoe ze de  
aanvragen van de ziekenhuizen verwerken. De bloed-
producten gaan in een  klimaatbox, waarna een auto 
het  levensreddende vrachtje op de plaats van bestem-
ming brengt. Doordat er meerdere uitgiftepunten zijn, 
kan Sanquin elk bloedproduct dat op voorraad is, 
overal in Nederland binnen één uur bezorgen. Bij een 
spoedbestelling mag de auto ook met een sirene en 
zwaalicht rijden. 
Op de balie achter het raam staat een klimaatbox 
met een bestemming die Viora bekend voorkomt: 
Antonius Nieuwegein. “Ik lag in hetzelfde ziekenhuis,” 
roept ze verrast uit. Als er ook nog bloedplaatjes in 
de box blijken te zitten, is de cirkel rond. Ook voor 
haar reed er een keer een auto met zwaailicht van 
Amsterdam naar Nieuwegein. “Ik kan me heel goed 
inbeelden hoe er nu iemand in een bed ligt te wachten 
op deze zak.” 

Volg Viora op viora.nl

“Ik kan me 
heel goed 
inbeelden 
hoe er nu 
iemand in 
een bed  
ligt te 
wachten  
op deze 
zak bloed.”
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“Zo jongen, 
ben jij er ook 

weer effe?”
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Dit is om je eigen gezondheid te bescher-
men. Niet omdat er een probleem is  
met je bloed of plasma. Een hartaanval 
beschadigt een deel van het hart. Het  
verschilt per persoon hoe goed het hart 
zich herstelt. 
Op het moment dat iemand net bloed  
of plasma heeft gegeven, moet het hart 
tijdelijk wat harder werken. Bij iemand 
die al schade aan het hart heeft, zou  
dit klachten kunnen veroorzaken. In  
Nederland is dit voor zover bekend nog 
nooit aangetoond, maar Sanquin wil  
elk risico vermijden.

Het klinkt gek, maar juist met gordelroos 
kun je belangrijk zijn voor patiënten.  
Gordelroos is een infectie met het varicella-
zostervirus, een virus dat ook waterpokken 
veroorzaakt. Als je gordelroos of water-
pokken hebt, willen wij graag plasma bij 
je afnemen in plaats van bloed. Je plasma 
bevat dan namelijk een hoog gehalte aan 
antistoffen tegen het varicella-zostervirus. 
Deze antistoffen zijn waardevol voor  
kinderen met een verminderde weerstand 
tegen infecties, bijvoorbeeld te vroeg  
geboren baby’s of kinderen met kanker. 
Voor hen kan waterpokken een levens-
bedreigende infectie zijn. Met jouw anti-
stoffen kunnen vaccinaties tegen het  
virus worden gemaakt. 
Heb je korter dan zes weken geleden  
gordelroos of waterpokken gekregen en 
voel je je verder niet ziek? Meld je dan aan 
via ons gratis nummer 0800-5115. We 
maken dan graag een aantal afspraken 
om plasma af te nemen. Na zes weken is 
het gehalte aan antistoffen weer afgeno-
men en kun je verder als bloeddonor. Je 
mag natuurlijk ook plasmadonor blijven. 
Als je geen plasma wilt geven, dan kun je 
vanaf twee weken na je herstel weer bloed 
geven.

Na veel donaties kan er littekenweefsel 
ontstaan op de plek waar je aangeprikt 
wordt. De huid wordt dan stugger en dat 
kan aanprikken lastiger maken. Dit zien 
we vooral bij plasmadonors, omdat zij 
vaker mogen geven. De mate waarin dit 
gebeurt verschilt per donor, omdat de  
ene huid hier gevoeliger voor is dan de 
andere. Als littekenweefsel een probleem 
wordt voor het donorschap, bespreekt  
de donorassistent of donorarts dit met  
je of kun je dit zelf ter sprake brengen. 
Afwisselen van de aan te prikken arm 
kan dan helpen. Soms krijg je het advies 
om te stoppen als donor. 
De kans is klein dat het littekenweefsel 
voor jezelf een probleem gaat vormen 
wanneer je bijvoorbeeld een keer een  
infuus nodig hebt. In het ziekenhuis 
wordt een infuus zelden in de elleboog-
plooi aangebracht, maar bijna altijd  
op de onderarm of de hand. Als er in  
het ziekenhuis bloed moet worden afge-
nomen voor onderzoek, dan gebeurt dit 
met een dun naaldje en zal het litteken-
weefsel doorgaans ook geen probleem 
opleveren.

Dokter, hoe zit dat?
Doktersvragen

WAAROM MAG JE NIET 
MEER DONEREN NA EEN 

HARTAANVAL?

KUNNEN ER NA VEEL 
DONATIES LITTEKENS 

ONTSTAAN?

IK HEB GORDELROOS. 
MAG IK BLOED GEVEN?
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Als je nog onder invloed bent van alcohol 
mag je geen bloed geven, omdat er een 
grote kans is dat je niet lekker wordt.  
Na een avond alcohol drinken voel je je 
de dag erna meestal niet zo fit: de kater. 
Bloed geven is dan ook niet verstandig, 
aangezien de kans op duizeligheid of zelfs 
flauwvallen door een relatief vochttekort 
en vaak te weinig slaap groter is. Als je 
verslaafd bent aan alcohol of drugs, dan 
ben je niet geschikt als donor. Het gebruik 
van alcohol en drugs direct na je donatie 
raden we ook af vanwege de grotere kans 
op duizeligheid.

Doktersvragen 15

Feit of fabel

  Koeien hebben 
achthonderd 
verschillende 
bloedgroepen.

Feit. Veel hè?

IK HEB ALCOHOL 
GEDRONKEN. MAG IK 
TOCH BLOED GEVEN?
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ALLEMAAL
IN DE BRES
VOOR LIVA

Complicaties bij een zeldzame 
bloedziekte dreigden een einde 
te maken aan het leven van de 

zesjarige Liva. Een speciaal type 
witte bloedcellen van donors was 

haar redding.



Wetenschap 17

Rechts op deze pagina staat Hans Vrielink, transfusiearts  
van Sanquin. Op zijn telefoon staat een foto van een dansende  
kleuter in een kleurig flamencojurkje. Ze lacht naar de camera. 
Het is een recente foto van Liva, genomen nadat haar ouders er 
na een lange periode voor het eerst aan durfden te denken dat 
hun jongste kind het waarschijnlijk zou gaan redden. Vrielink  
en zijn team collega’s waren nauw betrokken bij de slepende  
behandeling van haar ziekte en bestrijding van de complicaties.

In de zomer van 2017 werd bij Liva zeer ernstige aplastische  
anemie (SAA) vastgesteld, een zeldzame ziekte waarbij het been-
merg geen rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes aanmaakt. 
 Genezing is alleen mogelijk met een stamceltransplantatie, een 
zware behandeling waarvoor ook chemotherapie nodig is. Liva 
werd echter al snel besmet met een schimmelinfectie in haar 
long. Die moest eerst bestreden worden. “Een schimmelinfectie 
is een bekende complicatie bij mensen met een verzwakt afweer-
systeem,” legt Hans Vrielink uit. “Het beenmerg produceert, vaak 
tijdelijk, niet snel genoeg voldoende zogenaamde granulocyten, 
een bepaald type witte bloedcellen dat virussen en bacteriën 
 opruimt. Zo krijgen infecties een kans.” Liva was allergisch 
voor antibiotica en antischimmelmiddelen, zodat donaties van 
 granulocyten van donors haar enige kans waren. Granulocyten-
donors krijgen een dag voor de donatie middelen toegediend 
die de productie van granulocyten in hun lichaam snel en 
sterk vergroten. 

Behandeling met granulocyten wordt in Nederland alleen toege-
past bij kinderen. “Voor volwassenen zijn veel grotere hoeveel-
heden nodig,” legt Vrielink uit. Voor kinderen met een levens-
bedreigende schimmelinfectie, zoals bij Liva, is de behandeling 
met granulocyten een laatste strohalm. “Met deze therapie redt 
60 tot 80 procent van de patiëntjes het.” In samenwerking met 
wetenschappers in Engeland en Oostenrijk bestudeert Vrielink  
de resultaten van de behandeling bij kinderen. 

Sanquin is ook betrokken bij een groot onderzoeksproject onder 
leiding van Taco Kuijpers, hoogleraar kinderimmunologie aan 
het AMC. Zijn team onderzoekt sinds een aantal jaren het  
gebruik van granulocyten uit verschillende zakjes donorbloed  
uit de voorraad van Sanquin. “Dat zou veel makkelijker zijn dan 
er speciaal donors voor te werven, die er ook nog een behande-
ling voor moeten ondergaan,” zegt arts Annemarie van de Geer 
(foto pagina hiernaast), die er een deel van haar promotie aan 
wijdt. “En de  beschikbaarheid is veel groter. We kunnen granulo-
cyten halen uit het restant van de bloeddonatie, voornamelijk 
witte bloed cellen. Het is alleen de vraag of deze granulocyten 
even effectief zijn. Maar in een noodsituatie zou dit een welkom 
alternatief kunnen zijn.” Glimlachend: “En een bijkomend voor-
deel is dat we de gift van de donor op deze manier echt tot de 
laatste druppel gebruiken.” 

Behandeling 
met granulocyten 

wordt in Nederland 
alleen toegepast bij 

kinderen. 
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Onderaan deze pagina staan Liva’s oom Martijn en tante Fleur. 
Net als vijf andere familieleden en vrienden van het gezin gaven 
ze een aantal keer granulocyten die de levens bedreigende schim-
melinfectie in Liva’s longen konden opruimen. Voor donors is  
het belastend om granulocyten af te staan, omdat ze in korte  
tijd meerdere keren moeten geven.  
Een patiënt heeft verschillende donaties nodig om de schimmel 
te bestrijden. Het aantal donors voor één patiënt moet beperkt 
blijven. De behandeling moet worden herhaald totdat het eigen 
beenmerg weer genoeg produceert. Bovendien krijgen de donors 
middelen toegediend die de productie van granulocyten in het 
beenmerg in korte tijd sterk verhogen. Daar kunnen ze zich  
beroerd door voelen. Om deze redenen zoekt Sanquin donors  
in het netwerk van de patiënt. 

De granulocyten worden verkregen via aferese: de donor staat 
alleen de granulocyten af, de overige bestanddelen van het bloed 
stromen terug. Omdat granulocyten maar kort leven, is snelheid 
geboden in het proces van donor tot patiënt. Binnen anderhalf 

uur heeft het laboratorium van Sanquin de donatie getest op 
infecties. Vervolgens wordt het product bestraald om andere  
witte bloedcellen te doden en gaan de granulocyten met een 
spoedrit naar het ziekenhuis. Daar ligt de patiënt klaar aan een 
infuus. Het hele proces van donatie tot patiënt duurt twee tot drie 
uur. Liva ontving zevenendertig keer granulocyten van zeven 
donors:  familie en vrienden van het gezin. De periodes dat Liva 
granulocyten kreeg waren voor haar erg zwaar, omdat ze er ziek 
van werd. “Dan was ze aanvankelijk erg boos. ‘Ik wil geen zak!’ 
 Uiteindelijk legde ze zich erbij neer. Ze wist dat het moest om 
te blijven leven.” Acht maanden na de eerste granulocyten-
behandeling mocht ze naar huis, waar ze nu stap voor stap her-
stelt. De soms zenuwslopende en langdurige behandeling zorgde 
ervoor dat Liva en haar ouders een bijzondere band opbouwden 
met transfusiearts Hans Vrielink en zijn team. Normaal krijg je 
niet zomaar het mobiele nummer van een arts,” aldus Liva’s 
moeder Rosanne (foto pagina hiernaast). “We konden hem altijd 
bellen. Ook in het weekend, met Kerstmis en met oud en nieuw 
stond een team klaar als het nodig was. Op een dag druppelde 

Voor donors is 
het belastend 

om granulocyten 
af te staan 

Liva's oom Martijn en tante Fleur, 
beiden donor van de levensreddende 

granulo cyten voor hun nichtje. 
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Feit of fabel

  Je bloed-
groep is    
 erfelijk.

Feit. Elke ouder geeft een van de bloedgroepen 
A, B en O door. Bloedgroep A en B zijn 

dominant ten opzichte van O, dus als je vader je 
A geeft en je moeder O, dan krijg jij bloedgroep 
A. Je kunt dan zelf wel A óf O aan je kinderen 
doorgeven. Als je A van je vader en B van je 
moeder krijgt, dan is jouw bloedgroep AB.

het infuus niet door. Ik raakte in paniek, want granulocyten zijn 
niet lang houdbaar en in het ziekenhuis wisten ze het ook niet. 
Ik belde Hans, die meteen adviseerde een speciale grote spuit 
aan een infuuspomp te laten bevestigen. Het voelt echt alsof we 
het samen hebben gedaan.” “Dat klopt,” zegt Hans Vrielink. 
“De behandeling van Liva heeft een grote impact gehad op ons 
hele team.” Toen haar moeder een foto stuurde van Liva op het 
strand, durfde ook hij te hopen op  herstel. “Dat was een mooi 
moment.”

Rosanne is alle donors intens dankbaar. Niet alleen het toe - 
dienen van granulocyten was van levensbelang voor haar  
dochtertje. Zonder bloeddonors uit het bestand van Sanquin zou 
Liva het evenmin hebben gered. Om de waarden van haar bloed  
te verbeteren, en om de gevolgen van complicaties te bestrijden,  
ontving ze meer dan honderd keer rode bloedcellen en bloed-
plaatjes van donors. “Elke keer gebeurde er weer iets en was ik 
dankbaar dat er een zakje bloed aan het infuus gehangen werd. 
Ongelooflijk, dat dat er altijd was.” Nu het herstel van Liva voor-
spoedig verloopt, overweegt Rosanne zelf bloeddonor te worden.  
“Ik heb tenslotte zelf gezien hoe levensreddend bloed kan zijn.” 

Rosanne 
overweegt zelf 
bloeddonor te 

worden

Liva en haar moeder Rosanne



Het oog 
wil ook wat 

Maria-Pia Companje-Prins heeft extreem droge ogen. 
Ze liep vijf jaar rond met een trits aan klachten, totdat in 

2007 uiteindelijk werd vastgesteld dat ze het syndroom 
van Sjögren heeft. Dit is een auto-immuunziekte waarbij 

vochtaf scheidende klieren ontstoken raken. 

• Het volume van het traanvocht  
op je oog is ongeveer 10 microliter. 
Sanquin heeft samen met het bedrijf 
mu-Drop een applicator ontwikkeld 
die een kleine druppel produceert bij 
toediening. Deze is tien keer kleiner 
dan een druppel uit een gebruikelijke 
applicator voor oogdruppels. 
Dit voorkomt verspilling en is beter 
voor de patiënt, want het resterende 
traanvocht wordt niet weggespoeld.

• Serum is de vloeistof die overblijft 
wanneer de overige bestanddelen 
van bloed gestold zijn. Het bevat 
 verschillende eiwitten en groei-
factoren en lijkt qua samenstelling 
erg op traanvocht. 

• Van één bloeddonatie maakt 
Sanquin ongeveer 1.500 oogdruppel-
doseringen. 

• Ongeveer vijfduizend patiënten  
in Nederland wachten op allogene 
serumoogdruppels voor de behan-
deling van hun extreem droge ogen.
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Niets hielp
Een veelvoorkomende klacht bij Sjögren is droge en geïrriteerde 
ogen. Maria-Pia: “Ik heb van alles geprobeerd. Er werden plugjes 
aangebracht om het beetje traanvocht dat ik nog in mijn ogen 
had te behouden. Ik heb speciale lenzen gedragen, alle soorten 
druppels en crèmes geprobeerd. Niets hielp.”

Eigen bloed als redding 
Toen startte Maria-Pia met serumoogdruppels, een bloedproduct 
gemaakt van bestanddelen uit haar eigen bloed. “Iedere zes we-
ken ga ik naar het UMC Utrecht om bloed af te staan, waaruit de 
ziekenhuisapotheek vervolgens oogdruppels maakt. Ik dien deze 
druppels zes tot acht keer per dag toe om mijn ogen te verzach-
ten. Als ik dat niet doe, branden mijn ogen continu en wordt 
mijn zicht steeds slechter.”

Gekoeld vervoer 
Maria-Pia is dankbaar voor deze oplossing, ook al moet ze er iedere 
keer bloed voor afstaan. “Als er druppels beschikbaar komen die 
worden gemaakt van donorbloed, zou dat een enorme verlichting 
zijn. Het zou ook mooi zijn als er iets wordt uitgevonden om het goed 
te vervoeren, want serumoogdruppels moeten constant gekoeld*  
blijven. Dat is best lastig als je een dagje uit wilt.” 

Sanquin maakt oogdruppels 
Het maken van oogdruppels uit bloed van patiënten is een bewer-
kelijk en kostbaar traject voor ziekenhuizen. Bovendien is het voor 
patiënten belastend en niet altijd mogelijk om bloed af te staan. 
Daarom maakt Sanquin nu oogdruppels van donorbloed, zoge  -
heten allogene oogdruppels. Uit onderzoek blijkt dat patiënten  
geen verschil merken tussen allogene oogdruppels en druppels  
die uit hun eigen lichaam komen (autologe druppels). Een goede 
oplossing voor patiënten met extreem droge ogen. 

*  Sanquin werkt aan een oplossing om oogdruppels  
niet gekoeld mee te hoeven nemen.

Uitsteltermijnen



Veilig donorbloed is letterlijk  
van levensbelang voor patiënten. 
Daarom test Sanquin alle donaties 
op een aantal belangrijke bloed
overdraagbare infectieziektes. 
Sommige donors lopen meer  
risico op besmetting dan andere. 
Tanneke Marijtvan der Kreek, 
stafarts Medische Donorzaken,  
legt uit hoe dat precies zit en  
wat dat betekent voor de donor. 

Op welke infectieziektes  
test Sanquin het donorbloed?
“Sanquin test het donorbloed op hiv, hepatitis B,  
hepatitis C, hepatitis E en syfilis. Het bloed van 
 nieuwe donors wordt ook getest op de minder 
 bekende infectieziekte HTLV.”

Wanneer loop je risico op  
besmetting met een bloed
overdraagbare infectieziekte? 
“Bij bepaalde seksuele contacten is er een grotere 
kans op besmetting met een bloedoverdraagbare in-
fectieziekte, bijvoorbeeld na betaald seksueel contact 
of als je als man seksueel contact hebt gehad met een 
andere man. Andere risicofactoren zijn bijvoorbeeld 
het laten zetten van een tatoeage of piercing.”

Voorafgaand aan elke donatie  
moet je vragen beantwoorden. 
Waarom is dat nodig? Het bloed 
wordt toch getest?
“Dat klopt. Dat we toch graag een aantal dingen  
willen weten, heeft te maken met de zogenaamde 

‘window-fase’. Op het moment dat een donor besmet 
wordt met een bloedoverdraagbare infectie, is deze 
besmetting pas na een aantal weken tot maanden in 
het bloed aantoonbaar. Het bloed van de donor kan 
in deze fase voor de ontvangende patiënt wel besmet-
telijk zijn. Daarom wordt elke donatie getest. Als do-
nors een verhoogd risico hebben gelopen op de over-
dracht van bloedoverdraagbare infecties, worden zij 
voor de zekerheid tijdelijk van donatie uitgesloten.”

Hoe lang mag je  
dan geen bloed geven? 
“Op dit moment geldt voor de meeste risicofactoren 
een uitsteltermijn van zes of twaalf maanden. We 
verwachten dit binnenkort – waarschijnlijk vanaf  
1 juli 2019 – terug te brengen naar vier maanden.  
Op basis van onderzoek, ook internationaal, en het 
gebruik van gevoelige testen, is besloten dat het veilig 
is om de termijnen gelijk te trekken en te verkorten. 
Als iemand het virus heeft opgelopen, kunnen we 
het na vier maanden vinden.” 

Wat gebeurt er als je de  
vragenlijst niet eerlijk invult?
“Dan loop je het risico dat je een infectie doorgeeft 
aan een patiënt, omdat wij de infectie nog niet heb-
ben kunnen aantonen. Het risico is weliswaar klein, 
maar donorbloed moet zo veilig mogelijk zijn voor de 
ontvanger. Soms vinden wij een besmetting waarbij 
achteraf blijkt dat een donor risico heeft gelopen en 
dit bij de keuring niet ter sprake is gekomen. Ik snap 
dat je sommige zaken liever niet wilt vertellen,  
maar dan kun je dat beter van tevoren bedenken,  
de afspraak afzeggen en zelf de uitsteltermijn  
in acht nemen.” 

Veilig donorbloed: van levensbelang

Nog vragen?  
Bel 0800-5115 en vraag naar 

een donorarts.
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Egypte
Pasen heet bij de joden Pesach, wat staat voor ‘overslaan’. Dit komt uit het  
Bijbelverhaal over de tien plagen in Egypte. Deze plagen moesten de farao 
 ervan overtuigen om de tot slaaf gemaakte Israëlieten terug te sturen naar 
hun land. De tiende en allerergste plaag was de dood van alle eerstgeboren 
kinderen. Voor de mensen die geloofden dat God hen beschermde, was er 
een uitweg. Als je een lam offerde en het bloed daarvan op de 
deurpost smeerde, sloeg de engel des doods die nacht je huis over. 
De volgende ochtend waren veel eerstgeborenen overleden en de 
farao was bang dat hij de volgende zou zijn die zou sterven. Daarom 
liet hij de Israëlieten teruggaan naar hun eigen land. De slavernij 
was voorbij. Met Pasen herdenken de joden nog steeds deze uittocht 
uit Egypte. Niet meer met bloed aan de deurposten, maar met een 
maaltijd met familie en dierbaren.

Kenia/Tanzania
Voor de Masai, een nomadenstam in Kenia en Tanzania, is het vee het 
belangrijkst. Ze eten niet alleen het vlees, maar drinken ook hun bloed.  
Dit doen ze in de droge tijd, als de koeien weinig melk geven. Ze mengen 
dit bloed met een  beetje melk. Zo wordt het bloed zoeter, en de Masai hou-
den van zoet. In het koeienbloed zitten ook belangrijke voedingsstoffen. 
Samen bloed drinken geeft ook een gevoel van verbondenheid.

 Bloed: iedereen heeft het en kent het. Waar op 
de wereld je ook woont. Misschien ken je vooral de 

letterlijke betekenis van de rode vloeistof in je lichaam, 
maar bloed is meer. Zo staat bloed op sommige plekken 
voor verbondenheid. En op andere plekken voor leven. 

Laat je meevoeren in de symbolische betekenis van 
bloed over de hele wereld.

Symbolische betekenissen 22



Feit of fabel

Stieren 
komen af 
op de rode 
kleur van  
de doek.

Fabel. Sterker nog: een stier is kleurenblind. 
Toch gaat hij op de doek af, omdat hij 
reageert op alles wat er om hem heen 

beweegt. Hij ziet de doek als vijand en wil 
zich verdedigen.

Soemba (Indonesië)
Elk jaar is op Soemba het Pasolafestival. Dat is een enorm toernooi 
om oude oorlogen te herdenken. De naam Pasola is afgeleid van het 
woord hola: lange houten stok. Die houden de strijders vast terwijl ze 
op een paard zitten. Het is een soort speer, maar dan zonder punt. 
Twee groepen van ongeveer vijftig mannen staan tegenover elkaar. 
Terwijl ze naar elkaar toe rijden, gooien ze hun speren naar elkaar. 

Nu is het ritueel vooral symbolisch ge-
worden, maar vroeger  geloofden de 

bewoners van Soemba dat zowel 
dierlijk als menselijk bloed 

aan de aarde geofferd 
moest worden voor 

    een  betere  
   oogst.

Verenigde Staten
Extreem. Zo ging de Amerikaanse kunstenares Illma Gore te  
werk. Ze maakt vaker schilderijen over politieke onderwerpen en  
in 2017 kwam ze met een protestschilderij tegen de inauguratie  
van Donald Trump. Haar verf? Menselijk bloed. Dit werd gedoneerd  
door verschillende artiesten, muzikanten en activisten.

Symbolische betekenissen 



Y
Altijd moe, altijd ziek! Voor 

patiënten met een tekort aan 
antistoffen is het een enorme 

klus om ziekteverwekkers 
buiten de deur te houden. 

Hulp van buiten 
is dan welkom, 

afweerstoffen van 
donors bieden 

uitkomst. 

Indringers opsporen, hulptroepen inroepen, ziektever-
wekkers onschadelijk maken. En goed onthouden hoe 
dat moet, zodat de veldslag de volgende keer nog sneller 
en efficiënter gewonnen wordt. In ons lichaam is een 
ingenieus afweersysteem continu bezig om met man 
en macht de verdedigingslinies overeind te houden. Het 
zorgt ervoor dat we de meeste ziekteverwekkers buiten de 
deur weten te houden en dat we als we toch een griepje 
– of erger – oplopen, meestal weer snel herstellen. 

Maar soms gaat dat mis. Structureel mis. Sommige  
patiënten hebben een chronisch tekort aan antistoffen, 
waardoor het hele verdedigingssysteem in elkaar stort. 
Zij zijn levenslang afhankelijk van antistoffen uit het 
plasma van bloeddonors én plasmadonors. Christine 
Kramer, medical science liaison van Sanquin, legt uit 
hoe dat in zijn werk gaat.

Wat gaat er mis in het afweer  -
systeem van dit soort patiënten?
“De antistoffen, ook wel afweerstoffen of immunoglobu-
linen genoemd, die jou en mij helpen om ziekteverwek-
kers on schadelijk te maken, zijn bij hen in een te laag 
gehalte in het bloed aanwezig.” 

Wat zijn antistoffen precies?
“Antistoffen zijn eiwitten die worden geprodu-
ceerd door een bepaald type afweercel, de B-cel. 
Dit soort antistoffen ziet eruit als een letter Y. 
Je kunt je dat voorstellen als soldaatjes. Op de 
staart van de Y zie je twee armen met handjes 
die naar boven grijpen. Met de handjes kun je 
ziekteverwekkers bij hun lurven pakken, met  
de staart kan het afweersysteem kwispelen  
om hulptroepen op te roepen. We hebben 
een heel scala aan die soldaatjes in ons bloed. 
 Welke precies en hoe handig die zijn verschilt 
per persoon, maar over het algemeen lukt het  
daarmee gezond te blijven. Patiënten met een 
afweerstoornis hebben echter onvoldoende  
soldaatjes.”

Wat zijn de gevolgen daarvan?
“Ze zijn vaker ziek en het verloop is ook lang-
duriger. Het duurt vaak lang voordat iemand 
de juiste diagnose krijgt, omdat het voor artsen 
zoeken is naar de grens. Wanneer is iets nog 
normaal – we zijn allemaal wel eens ziek –  
en wanneer is het niet meer acceptabel?” 

Samen 
sterk
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Levensreddende 
eiwitten
Ons bloed bestaat voor 55% uit plasma. 
Plasma bestaat voornamelijk uit water 
met daarin onder meer eiwitten (7%). 
Hieruit haalt Sanquin zo’n twaalf 
soorten eiwitten voor geneesmiddelen 
voor meer dan honderd verschillende 
ziektes. Een van die eiwitten is immuno-
globuline, bedoeld voor onder anderen 
patiënten met een afweerstoornis.

‘Commercieel’  
maar nodig
Sanquin Plasma Products verkoopt plas-
mageneesmiddelen tegen marktprijzen. 
Alle eventuele baten worden geïnves-
teerd in materiaal, processen, huisves-
ting, mensen en onderzoek. Sanquin 
keert geen winst uit aan derden. Het 
gaat Sanquin niet om winst, maar om 
het voldoen aan de vraag naar bloed-
producten en plasmageneesmiddelen.

Afweerstoornissen  
en meer... 
Met afweerstoffen uit plasma maakt 
Sanquin geneesmiddelen voor patiënten 
met onder meer:

• afweerstoornissen, zowel aangeboren 
als ontstaan door medicijnen en 
andere aandoeningen

• spierziektes als CIDP, MMN en  
Guillain-Barré

• Immuuntrombocytopenie (ITP)

• Ziekte van Kawasaki

Wereldmarkt
De Verenigde Staten voldoen aan 80% 
van de wereldwijde vraag naar plasma 
voor de productie van geneesmiddelen. 
Binnen Europa wordt erover gesproken 
om de afhankelijkheid van de Verenigde 
Staten te verkleinen door zelf meer 
plasma te gaan inzamelen  
en verwerken tot geneesmiddelen.  
In Nederland zorgt Sanquin voor de 
in zameling van plasma. De genees-
middelenmarkt is open voor meer  
leveranciers dan alleen Sanquin.  
Artsen kiezen zelf welk geneesmiddel  
ze voorschrijven.

Stijgende vraag  
naar plasma
De vraag naar bloed daalt (2% per jaar) 
en die naar plasma stijgt (7% per jaar), 
omdat patiënten vaker immunoglo bu-
linen krijgen voorgeschreven. Dat komt 
door verbeteringen in diagnostiek, maar 
ook omdat meer aandoeningen ermee 
behandeld worden. Voor chronische 
aandoeningen als CIDP en MMN zijn 
hoge doseringen nodig.

Is zo’n afweerstoornis 
te genezen?
“Nee, je zult levenslang de antistoffen 
moeten aanvullen. We geven als het ware 
wat soldaatjes van de donors aan de  
patiënt. Deze antistoffen helpen virussen 
en bacteriën te vangen en hulptroepen op 
te roepen. De eiwitten van de donor werken 
samen met de cellen van de patiënt, maar 
die hulptroepen raken ook weer op. Dat 
betekent dat een patiënt telkens opnieuw 
– soms elke week, soms eens per drie tot 
vier weken – de antistoffen onderhuids of 
direct in een bloedvat krijgt toegediend.”

Hoe haal je die afweer-
stoffen uit het plasma?
“In onze plasmafabriek ontdooien we 
heel langzaam het bevroren plasma van 
een groot aantal donors tegelijk. Stap na 
stap isoleren we verschillende eiwitten 
die elk weer voor een ander type genees-
middel geschikt zijn. Als donor help je 
met één donatie dus meerdere patiënten. 
We passen telkens de procescondities 

aan: denk aan de zuurgraad, het gehalte 
aan zouten, de temperatuur en het toevoe-
gen van alcohol. Er zijn eiwitten die blijven 
zwemmen en er zijn eiwitten die onder 
deze condities neerslaan. Beide typen 
 eiwitten kun je gebruiken voor verschillende 
geneesmiddelen, waaronder dus de immuno-
globulinen voor patiënten met een afweer-
stoornis.” 

Hebben alle donors deze 
immunoglobulinen in hun 
bloed?
“Ja, maar er kunnen wel verschillen zijn, 
want je maakt antistoffen aan door ziekte-
verwekkers tegen te komen. Daarom is het 
zo belangrijk dat we het plasma van ten-
minste duizend donaties bij elkaar brengen. 
Op die manier garanderen we dat er een 
zo breed mogelijk scala aan hulptroepen 
in het geneesmiddel voor de patiënt terecht-
komt en dat er voldoende van beschikbaar 
is. Hoe meer donors, hoe groter de kans dat 
de patiënt een volledige en brede bescher-
ming krijgt.” 
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DIEPVRIESDONATIES 

Er bestaan meer dan driehonderd bloedgroepen, waarvan 
A, B, AB en O de bekendste zijn. Wat als je bloed nodig 
hebt terwijl jouw bloedgroep heel zeldzaam is? Daarvoor is 
er de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB). Transfusiearts 
Fikreta Danovic coördineert de bloedafname bij donors 
met zeldzame bloedgroepen en legt uit wat dit betekent. 



Bijzondere bloedgroepen 
“De SBFB bewaart bloed voor patiënten met heel zeld-
zame bloedgroepen. Deze patiënten vormden in het 
verleden antistoffen tegen rode bloedcellen, bijvoor-
beeld door een zwangerschap of een eerdere bloed-
transfusie. Zo iemand kan dan niet gewoon een zakje 
bloed uit de voorraad krijgen. De antistoffen breken 
de rode bloedcellen van de donor namelijk af en de 
patiënt kan daar erg ziek van worden. Een perfecte 
bloedmatch is dus nodig.” 

Bewaren bij -80 °C 
“De rode bloedcellen worden kort na afname inge-
vroren. Tot 2006 gebeurde dit nog in vloeibaar stikstof, 
bij een temperatuur van -196° C in aluminium buizen. 
Tegenwoordig mengen we de rode bloedcellen eerst 
met een antivriesmiddel, glycerol genaamd, en bewa-
ren we ze vervolgens bij -80° C. Zo kunnen we ze dertig 
jaar behouden en precies op het moment dat het nodig 
is ontdooien. Op dit moment hebben we ongeveer 
 negenhonderd zakken opgeslagen. Het duurt ongeveer 
vier uur om een ingevroren zak klaar te maken voor 
transfusie. Als de zak ontdooid is, moet het product 
binnen 48 uur toegediend worden aan de patiënt.” 

De kwaliteit van ingevroren bloed 
“Bevroren bloed is effectief, maar vers bloed heeft wel 
altijd de voorkeur. We gebruiken bevroren bloed alleen 
als we zeker weten dat we geen passende zakken in de 
verse voorraad kunnen vinden. Na het toedienen eva-
lueren we de transfusie met het ziekenhuis. Zo houden 
we de kwaliteit van het bloed goed in de gaten.” 

De donors van de zakjes in de SBFB 
“We vinden de meeste donors doordat ze eerder zelf  
als patiënt in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. 
Ook hun familieleden kunnen worden getest. Verder 
vindt het Nationaal Screeningslaboratorium soms 
bij toeval een nieuwe donor met bijzonder bloed. 
Wij vragen zo’n donor dan of hij bloed wil geven 
voor de SBFB.” 

Koploper in Europa 
“Nederland is al meer dan vijftig jaar actief en heeft 
een van de oudste bevroren voorraden in Europa. Aan-
gezien het ons laatste redmiddel is, proberen we de 
bank zo klein mogelijk te maken. We maken het regu-
liere donorbestand met zeldzame bloedgroepen zo uit-
gebreid mogelijk, zodat we in de toekomst voor een 
groot deel van deze patiënten wel vers bloed op voor-
raad hebben. Nu ontdooien we ongeveer negentien 
zakken per jaar. De meeste van deze producten gaan 
naar Nederlandse patiënten, maar ook andere Euro-
pese landen weten ons af en toe te vinden. Internatio-
nale samenwerking is erg belangrijk om deze groep 
patiënten passend bloed te geven”. 
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Je geld of je lever! 

kan door elke gezonde man van 21 jaar of ouder 
worden gedoneerd. In Nederland hebben we negen 
spermabanken, waaronder in Amsterdam, Arnhem, 
Utrecht, Groningen en Maastricht. Als een kind via 
donorsperma wordt verwekt, kan het de gegevens 
van de donor opvragen als hij of zij zestien jaar is. 
Het aantal kinderen van dezelfde donor blijft beperkt. 
Zo is de kans klein dat deze kinderen elkaar tegenkomen.

TijdTiTiT jiji d

Haar

Je geld of je lever!

Haar

O
rganen

spermabanken, waaronder in Amsterdam, Arnhem, 

Het aantal kinderen van dezelfde donor blijft beperkt. 
Zo is de kans klein dat deze kinderen elkaar tegenkomen.

O

enene

a
zijn nodig in allerlei soorten en maten. Vul bijvoorbeeld een schoenendoos met 
schoolspullen, toiletartikelen of speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden. 
Maar ook dichterbij huis kun je veel goeds doen. Doneer bijvoorbeeld babyspullen 
of een van de knuffels waar je kind geen aandacht meer voor heeft. Boeken kun je 
vaak kwijt bij een kringloopwinkel en dierenspullen bij een asiel.

kunnen vaak worden hergebruikt door bedrijven, ook als ze 
kapot zijn. Vind een textielbak, kringloopwinkel of tweede-
hands -zaak bij jou in de buurt. Wist je dat je in een textielbak 
ook riemen, petten, knuffels, poetslappen en gordijnen kwijt 
kunt? Dat is toch een betere bestemming dan die doos op zolder.

kun je doneren tijdens of na je leven. 
Tijdens je leven kun je een nier doneren  
of een deel van je lever. Met één nier kun 
je namelijk prima leven en je lever is 
binnen een paar weken weer hersteld.  
Na je dood kun je bijvoorbeeld je 
alvleesklier, bloed vaten, darmen, hart, 
huid, lever, longen, nieren en oogweefsel 
doneren. Ook kun je deze lichaamsdelen 
beschik baar stellen voor weten-
schappelijk onderzoek. 

kun je doneren voor allerlei patiënten  
die hun haar verliezen, bijvoorbeeld door 
chemotherapie, ziekte of medicijnen. Met 
jouw haar maken professionals een mooie 
pruik, eentje die precies past bij de patiënt. 

kun je doneren door vrijwilligerswerk te doen. In elke plaats  
is er wel een sportclub, hobbyvereniging, buurthuis, school, 
verzorgings tehuis of burger initiatief waar je de handen uit de 
mouwen kunt steken. Naast dat het nuttig is, vonden Britse 
onderzoekers aanwijzingen dat vrijwilligerswerk ook goed is  
voor je gezondheid. Vrijwilligers kampen minder met depressies  
en zijn tevredener met hun leven. 

Geld en bloed zijn misschien wel de bekendste dingen  
om weg te geven, maar er is meer.

mm
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vaak kwijt bij een kringloopwinkel en dierenspullen bij een asiel.

eS ppS



Stripverhaal

DE KRACHT  
VAN PLASMA
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“Een verpleegkundige 
leert heel zorgvuldig 

om te gaan met 
donorbloed.”
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Fantastisch werk
Django houdt van zijn werk. “Het totaalplaatje 
spreekt me aan, maar contact met mensen vind ik 
het allerleukste. Je betekent echt iets voor ze.” Op de 
cardiologie-afdeling is voorlichting een belangrijk 
onderdeel. “Na een hartinfarct help ik patiënten het 
vertrouwen in hun eigen lichaam terug te krijgen.” 
Django noemt ook het klinisch redeneren. “Het be-
gint allemaal met signaleren. Als verpleegkundige 
sta je het vaakst aan het bed van de patiënt. Zie je 
bijvoorbeeld een wond? Of vertelt een patiënt iets 
over zijn gezondheid? Dan is het jouw taak om dat 
door te geven aan de arts. Als verpleegkundige moet 
je je goed bewust zijn van die belangrijke rol. Je bent 
het oog van de arts én de stem van de patiënt.”

Spannende bloedtransfusies
Django dient bloed toe als patiënten dat nodig heb-
ben. Het wisselt hoe vaak dat gebeurt: de ene week 
misschien drie keer, de andere week helemaal niet. 
En elke keer is het toch een beetje spannend. “Er zit-
ten veel risico’s aan bloed toedienen. Het voelt anders 
dan een zakje vocht aanhangen, maar het is ook 
leuk. Eigenlijk voelt het voor mij ook als doneren. 
Je geeft iets aan een ander.” 

Speciale toets
Bloed toedienen mag je niet zomaar doen. Daarvoor 
leg je een speciale toets af. Django is zelf afgetoetst 
door een hemovigilantiemedewerker. Die bewaakt  
de veiligheid van bloedtransfusies. Nu toetst hij zelf  
andere verpleegkundigen op de afdeling. “Wat je 
moet doen om je toets te halen? Alle stappen kennen 
van een bloedtransfusie. Dat zijn er ongeveer 35. De 
belangrijkste is dat je de mogelijke transfusiereacties 

herkent en weet wat je dan moet doen. Die zijn soms 
levensgevaarlijk. Maar denk bij de stappen bijvoor-
beeld ook aan een goede handhygiëne, controle van 
de bloeddruk, bloedgroep en patiëntgegevens en het 
gebruik van de juiste order van de dokter.”

Donorbloed vanzelfsprekend?
Patiënten staan er niet vaak bij stil dat een bloed-
transfusie bijzonder is. “Het lijkt vanzelfsprekend  
voor hen dat een ziekenhuis bloed op voorraad heeft. 
Ze zijn er natuurlijk blij mee. Maar vaak zijn ze zo ziek 
dat ze niet nadenken over waar dat bloed vandaan 
komt.” Voor Django ligt dat anders. “Een verpleeg-
kundige leert heel zorgvuldig om te gaan met donor-
bloed. We hebben niet oneindig veel bloed in de 
 koelkast  liggen.” Zo mag een verpleegkundige bijvoor-
beeld maar één zakje tegelijk ophalen bij het lab, ook 
al heeft een patiënt er drie nodig. Donorbloed moet  
je namelijk binnen dertig minuten aan de patiënt 
 toedienen als je het uit de koelkast haalt. Pas als zakje  
1 leeg is, haalt de verpleegkundige een nieuwe.”

Donors maken het verschil
“Misschien merk je zelf niet wat bloed geven doet, 
maar als verpleegkundige zie ik dat donorbloed echt 
het verschil kan maken. Patiënten met een laag Hb 
zien er bijvoorbeeld vaak wat grauw of vermoeid uit. 
Door donorbloed krijgen de wangen weer kleur.”  
Dat is allemaal mogelijk dankzij donors, concludeert 
Django. “Je denkt aan een ander. Dat vind ik heel 
mooi. Bedankt allemaal!”

Het oog van de arts én 
de stem van de patiënt
Django Grandia is verpleeg kundige in het Spaarne 

Gast huis in Haarlem. Hij werkt op de afdeling 
cardiologie. Van pyjama’s helpen aantrekken  

tot bloed toedienen, geen dag is hetzelfde! 



Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van 20.560 Nederlandse donors. 

Het leven gaat door

Invloed van levens gebeur tenissen op donorschap

Bloed geven mag vanaf je achttiende verjaar dag. Voor de een is dat 
het startschot om zo lang mogelijk te doneren, maar sommige donors 
stoppen eerder. En niet alleen om medische redenen. Tjeerd Piersma, 

onder zoeker bij Sanquin, vroeg zich af waarom donorcarrières er 
verschillend uitzien. “Meer inzicht in sociaal gedrag zoals bloed 

geven is voor ons heel waardevol.”

Doneren is iets bijzonders
Bloed geven is een vorm van prosociaal 
gedrag. Dit houdt in dat je iets voor een 
ander doet zonder dat het jou direct iets 
oplevert. Daarbij is bloed geven ook nog 
eens anoniem en vrijwillig. In econo-
misch opzicht is het een bijzonder  
feno meen, net als vrijwilligerswerk. 
Fantastisch dat dit bestaat, maar wat 
drijft mensen? Twee factoren uit eerdere 
onderzoeken zijn belangrijk voor dit 
onderzoek: praktische en sociale over-
wegingen.

Een praktische overweging om wel of 
geen donor te zijn, is bijvoorbeeld tijd. 
Als je standaard een volle agenda hebt, 
is het goed mogelijk dat je het gevoel hebt 
dat bloed geven er niet meer tussen past. 
Een andere over weging is je gezondheid: 
ben je fysiek wel in staat om bloed te 
geven? Dit is allemaal vrij logisch, maar 
hoe zit het met de sociale overwegingen?

Je sociale netwerk kan je 
bevestigen in wat je doet
Hoe groter je sociale netwerk, hoe meer 
bloeddonors je waarschijnlijk kent. Je 
familie, vrienden en kennis sen kunnen 
als voorbeeld dienen. Naast dat het leuk 

is om ervaringen uit te wisselen, kan er 
ook een norm ontstaan. Bij voorbeeld dat 
bloed geven belangrijk is. Als je je aan die 
norm wilt houden, wordt bloed geven 
onderdeel van je identiteit. En hoe meer 
dit bij je identiteit hoort, hoe groter de 
kans dat je in de toe komst donor blijft. 
“Het kan ook een gewoonte worden,” 
aldus Piersma. “Ik kan me voorstellen  
dat je jezelf bijvoorbeeld aanwent om  
de eerst volgende dinsdag ochtend na elke 
oproep bij de bloedbank langs te gaan.”

Soms gebeurt  
er iets in je leven
Sommige levensgebeurtenissen kunnen 
van invloed zijn op je donor carrière. Je 
krijgt bijvoorbeeld een kind, een familie-

lid wordt ziek of je vindt een nieuwe 
baan. Je mogelijkheden en sociale 
netwerk kunnen hierdoor veranderen.  
In het onderzoek komt naar voren dat 
mensen die een kind krijgen of hun baan 
verliezen, eerder stoppen met bloed geven 
dan mensen bij wie dat niet gebeurt.  
En opvallend: er is nauwelijks verschil 
tussen nieuwe en ervaren donors. “We 
verwachtten dat levensgebeurtenissen 
vooral nieuwere donors zouden beïn-
vloeden, omdat zij nog niet zo’n sterke 
donor identiteit hebben als ervaren 
donors. Nu blijkt dat we voor levens-
gebeur tenissen allemaal even vatbaar 
zijn. Gelukkig blijven er ook veel mensen 
wél bloed geven, ook al gebeurt er iets in 
hun leven.” 

6.206 (40,4%)

Transfusie bij een dierbare

Ernstige ziekte bij een dierbare
2.113 (40,7%)
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430 (8,3%)

175 (3,4%)

126 (2,4%)

2.966 (19,3%)
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Overlijden van een dierbare

Geboorte van een kind

Nieuwe baan

Ontslag

GESTOPT ALS DONOR (25,3%) DONOR GEBLEVEN ( 74,7%)
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Welke locatie kies jij om te doneren?  
Kies op sanquin.nl/locatiezoeker.

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

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

Neem altijd je identiteitsbewijs mee, 
anders mag je geen bloed geven.

Kinderen mee? Kinderen zijn welkom, 
maar boven de zes jaar mogen ze 
niet bij de keuring zijn. Dit vanwege 
een aantal privacygevoelige vragen.

Geef wijzigingen door via  
sanquin.nl/wijziging.

Ziek na je donatie? Geef het  
zo snel mogelijk aan ons door.

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 8.0020.00 uur 
en vrijdag 8.0017.00 uur.

Check
check 
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Ik wil alle donors   
bedanken. Ik heb vorige 

week een bloedtransfusie 
gehad. En ik kreeg gisteren 

een top uitslag van 
mijn bloedwaardes.

Annemieke Perk

Thanx ook namens ons 
kleine meisje.. ze heeft 

sinds dat ze 11 maanden 
oud was acute leukemie.. 

33x bloed gehad in  
1 jaar.. nog een jaar  

bikkelen.. thanx voor  
alle bloeddonors
Miriam de Jong - Wittingen

Ik mag op voor een 
stamceltransplantatie 

na de diagnose MDS 
(voorstadium leukemie) 
en ga ze ook weer zo hard 
nodig hebben! Dank aan 

alle donors!
Corina van Oostrom

Ik heb vandaag een 
bloedtransfusie gehad. Ik 

mocht eerder al geen donor 
zijn en realiseerde mij altijd 

al hoeveel mensen zich  
belangeloos inzetten voor 

anderen maar na vandaag 
ben ik even extra dank-

baar.... Jullie zijn kanjers!!
Samantha Serena Annechien

Sanquin dank je wel. 
Familieleden waaronder 
mijn vader, hebben ook 
bloedtransfusies gehad. 

Dan word je helemaal weer 
met je neus op de feiten 

gedrukt dat het nodig is.
Evelyn Van Der Linden-de Geus

Aan alle mensen die bloed 
geven, dank je wel!  

Hopelijk ga ik me beter 
 voelen hiermee  Vierde 

kuur zit er in, daar gaan we 
weer! Over de helft nu, fijn 

everythingwendy

Dank jullie wel donors, 
geweldig! Dankzij jullie 
is het leven van mij en 

vele met mij(GBS/CIDP) 
een stuk draaglijker! 

Annemarie Legue

Wat fantastisch dat jullie 
onderzoek doen. Er is zo 

weinig over allo-immuun 
trombocytopenie bekend in 

de reguliere zorg. Mijn beide 
jongens, vooral de oudste, 
zijn erg ziek geweest na de 

bevalling. Nog altijd dank-
baar voor de donors van  

de trombo’s ).
Marloes Berndsen

Ik ben zo erg dankbaar voor 
elke donor. Ik krijg om de 
4 weken Nanogam (witte 

bloedlichaampjes). Zonder 
jullie was dat niet mogelijk! 

Oliver Seiffert

Dankzij jullie donors ben  
ik er nog!! Ik heb veel nodig 

gehad   Mijn dank is 
groot... 

Kristel van Moorsel

Na 5 jaar mag ik het dan 
eindelijk zeggen: IK BEN 
GENEZEN!!!  

Dank aan alle lieve mensen 
van dit fantastische zieken-

huis! Dr Muus, dr Hess, zaal-
artsen, verpleegkundigen, 

professoren, bloeddonors... 
You saved my life! 
Dus: steun het KWF, doe 

onderzoek, geef bloed en geef 
applaus aan iedereen die dit 
al doet! Deze mensen redden 

levens!  
nandivbeurden

hartelijk dank Irene! ik ben 
8 maanden transfusie af-

hankelijk geweest! dankzij 
mensen zoals jou leef ik nog

Charlotte Jagersma




