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Els

Welkom!
Van harte welkom als donor bij de bloedbank  
en als lezer van Bloedverwant. Deze editie van dit 
tijdschrift hebben we speciaal voor nieuwe donors 
gemaakt. We willen je hiermee wat meer infor
matie geven over alles wat er bij het donorschap 
komt kijken, en laten zien hoe waardevol jouw gift 
is voor de ontvangers van bloed. 
Iedere donor heeft zo zijn of haar eigen reden om 
bloed te gaan geven. Vanzelfsprekend is het niet. 
Zo’n naald in je arm vind je misschien best eng. 
Ik vind het daarom heel bijzonder dat je je hebt 
aangemeld. Als donor hoor je bij de drie procent 
van de Nederlanders die durven te geven én door 
de strenge keuring zijn gekomen. Met deze bijzon
dere gift red je levens of maak je het leven van 
patiënten draaglijker. Daarvoor kan ik je niet 
genoeg bedanken. Ik herinner me nog heel goed 
míjn eerste keer, zo’n negen jaar geleden. Voor een 
prikje bij de huisarts was ik nooit bang geweest, 
dus ik maakte me niet bijzonder druk. Maar toch 
was het spannend. Je weet niet precies wat je te 
wachten staat. Ik vond het dan ook heel fijn dat 
de donorassi stenten heel vriendelijk waren en 
alles uitlegden. Ze stelden me echt op mijn gemak. 
Ik hoop dat jullie eerste keer ook een prettige  
ervaring wordt. Even ontsnappen aan de hectiek 
van de dag en in zo’n relaxte stoel zitten, een 
beetje kletsen of lezen, goed verzorgd worden, na 
afloop wat drinken met een lekkere koek of cracker 
en dan met een goed gevoel naar huis. Schroom 
niet om alle vragen die je hebt te stellen aan de 
donorarts of donorassi stenten. Ze zijn er voor jou. 
Ik hoop, namens alle patiënten die van jouw bloed 
afhankelijk zijn, dat deze eerste keer de start zal 
vormen van een lang en vooral ook plezierig 
donorschap.

Els van der Weijden, hoofdredacteur Bloedverwant

Ruben
&Timo
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Bloed geven: veel mensen 
denken er nooit over na dat  
het een optie is. En al helemaal 
niet over de mogelijkheid dat  
ze ooit zelf bloed nodig hebben. 
Toch kan dat zomaar gebeuren. 
Van de ene op de andere dag.  
Je denkt gewoon op de 
brommer naar huis te gaan,  
of je bent alleen maar in het 
ziekenhuis voor een onschuldige 
controle, maar even later lig je 
aan het infuus.  
Het bijzondere verhaal van drie 
mensen die totaal onverwachts 
aan den lijve ondervonden hoe 
levensreddend bloed kan zijn. 
‘Zonder donorbloed was ik er 
niet meer geweest.’ 

Portretten

IK HOORDE  
DE PANIEK VAN  
DE ARTSEN

BLOED 
IS LEVEN

“

”
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5 LITER HIELD 
ME IN LEVEN
Ilona Visker (37) ging voor een standaardingreep naar het 
ziekenhuis. Een kijkoperatie moest uitwijzen of haar buikpijn 
veroorzaakt werd door verklevingen. Geen reden voor paniek. 
Onder narcose onderging ze de ingreep. Mooie techniek, paar 
kleine sneetjes en dan met de camera en instrumenten naar 
binnen. 
Bijgekomen uit de narcose belde ze haar ouders dat ze haar 
weer mochten ophalen. Gelukkig moesten die een stukje 
rijden, waardoor Ilona nog wat langer in het ziekenhuis was, 
want achteraf was dat haar redding. 
Terwijl ze zat te wachten werd Ilona steeds beroerder: 
duizelig, draaierig en doodmoe. En haar buik was zo raar 
opgezwollen. Het bleek dat ze inwendig was gaan bloeden, 
waarschijnlijk omdat er bij de ingreep iets was geraakt. 
Ze raakte in shock. Ilona: ‘Ik weet nog dat ik daar lag en 
niets meer kon bewegen. Mijn armen niet, niks. Wel hoorde 
ik mijn moeder tegen me praten: “Blijf bij ons, je hebt twee 
kleine kinderen,” zei ze alsmaar. Ik hoorde ook de paniek 
van de artsen; dat ik naar de Intensive Care moest en dat 
er bloed moest komen.’ 
Het volgende stukje is ze kwijt. Dat het kantje boord was, 
weet ze nu. En dat ze in totaal vijf liter donorbloed kreeg. 
‘Het schijnt dat ik nog maar net genoeg bloed had om mijn 
organen aan de gang te houden.’
Inmiddels, bijna acht jaar later, praat ze er vrij nuchter over. 
Al realiseert ze zich maar al te goed dat het ook anders 
had kunnen aflopen. ‘Ik ben er hartstikke blij mee dat dat 
bloed er was. Zonder donorbloed was ik er niet meer geweest. 
Ik heb mijn leven er aan te danken.’

AL  
HET 
BLOED 
DAT 
ERIN 
GING, 
GING ER 
NET ZO 
HARD 
WEER 
UIT

GELUK  
BIJ EEN 
ONGELUK

Carlo Koolen (47) was zestien toen hij het 
ongeluk kreeg. Hij had vrienden bezocht 
en op de terugweg kreeg hij op een kruis
punt geen voorrang van een auto. Slecht 
weer. Lange remweg. De vriend achterop 
kon er nog afspringen, Carlo werd geschept. 
Hij landde op het asfalt en kreeg het stuur 
van de brommer in zijn buik. Helse pijn. 
Van wat volgde, kreeg hij weinig meer mee. 
Voor zijn ouders, broer en zus volgden 
onmenselijk angstige dagen. Acht jaar 
eerder waren ze al hun oudste zoon en broer 
Ludo verloren na een verkeersongeval, ook 
toen hij zestien was. En nu lag Carlo in 
levensgevaar op de Intensive Care met een 
lever die op twee plaatsen bijna geheel was 
doorgescheurd en maar bleef bloeden. 
Onder politieescorte werd hij met gierende 
vaart van het ziekenhuis in Waalwijk naar 
Tilburg gebracht, waar ze verwoed 
probeerden het bloeden te stelpen. Volgens 
het dagboek dat zijn vader bijhield in deze 
spannende dagen, kreeg Carlo in totaal 
maar liefst 36 liter bloed. Carlo: ‘Het schijnt 
dat er ’s nachts nog donors uit bed zijn 
gehaald om extra bloed te geven. Al het 
bloed dat erin ging, ging er net zo hard weer 
uit.’ Een ingeklapte long door het bloed dat 
erachter zat, zorgde voor extra complicaties. 
Pas na meerdere, soms eindeloos durende 
operaties keerden zijn kansen. ‘Wat er 
toen in ons omging, valt niet op te schrijven,’ 
noteerde zijn vader in het dagboek. ‘Het 
geluk, en het wegvallen van een groot deel 
van de angst, was een fijn gevoel.’
‘Die bloeddonors hebben mijn leven gered,’ 
zegt Carlo nu. ‘En de artsen natuurlijk. 
Maar zonder bloed hadden de artsen niets 
kunnen beginnen.’
Eenmaal hersteld meldde Carlo zichzelf  
aan als donor. Om iets terug te doen. Toen 
na enkele jaren de regels voor veilig bloed 
strenger werden, mocht dat niet langer.  
Wie bloed heeft ontvangen, mag zelf niet 
meer geven. Maar als het kon, zou hij het 
direct weer doen. 

“

”

6 7



TE VROEG 
GEBOREN,  
OP TIJD 
GERED
Toen Yvette (35) haar kindje nauwelijks meer voelde bewegen 
in haar buik, ging ze voor de zekerheid ‘even’ naar de 
verloskundige. Voordat ze het wist, lag ze in de ambulance. 
Ze werd met spoed naar het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) gebracht, de enige plek in Nederland waar ze een ‘intra
uteriene transfusie’ kunnen toedienen aan ongeboren baby’s 
met een extreem lage Hbwaarde (ijzergehalte). Yvette: ‘Ze 
zoeken de navelstreng op en geven daarin geconcentreerd bloed. 
Een wonder dat dat kan. En meestal is het probleem daarmee 
opgelost.’ 
Maar een week later was Yvette terug. Het bloed was al besteld 
voor een tweede transfusie in haar buik, maar de artsen 
concludeerden dat ze het toch niet aandurfden en besloten 
het kindje met spoed te halen. Yvette: ‘Het was huilen, huilen, 
huilen. “Dat kan helemaal niet,” dacht ik. Ik was nog maar 
31 weken zwanger.’
Bij zijn geboorte zag Sam zo wit als een doek. De hoeveelheid 
bloedplaatjes in zijn bloed was veel te laag, hij kreeg gelijk weer 
een bloedtransfusie. In vier weken tijd volgden er uiteindelijk nog 
veertien. Yvette: ‘Het was telkens zoeken naar een goede plek om 
te prikken. Zo kreeg hij ook een keer een bloedtransfusie via zijn 
hoofd. Dat zag er heel heftig uit.’ Belangrijker was dat ze hun 
jongste zoontje zagen opknappen: ‘Zijn kleur werd direct beter, 
zijn zuurstofopname nam toe, hij werd actiever.’ 
Na een ziekenhuisopname van vijf weken in Leiden en drie 
weken in woonplaats Arnhem, mocht Sam een paar dagen voor 
de uitgerekende datum mee naar huis. Afgelopen april vierde hij 
daar zijn eerste verjaardag. Sam heeft gehoorproblemen, maar is 
verder helemaal gezond.
Onlangs ging Yvette, zelf donor, voor het eerst weer naar de 
bloedbank. ‘Dat was heel erg emotioneel. Ik heb met eigen ogen 
gezien hoe levensreddend donorbloed is. Hier doe ik het voor! 
Ik ga levens redden van kindjes als Sam.’

Geef jouw
bloed een

stem
DONORS 
HEBBEN 
SAMS 
LEVEN 
GERED

“

”

Wij komen op voor jouw belangen!  
In Bloedverwant lees je hoe belangrijk bloed 
geven is. Maar een vereniging die opkomt voor 
de belangen van bloeddonors is ook belangrijk! 
Samen met Sanquin bespreekt de Donor vereniging 
Nederland (DVNL) het donorbeleid en de daarbij 

behorende doelstellingen. En wij zijn een ‘vraagbaak 
en ideeënbus’ voor alle bloeddonors. Als lid van 
DVNL kun je hierover meedenken en hieraan 
meewerken. Ook kun je vertegenwoordiger worden 
van jouw afnamelocatie. Belangrijk en dankbaar 
werk! Word ook lid: dvnl.nl

Rinus Leeuw Frans Rijkaart Godwin Zwanenburg Jan-Willem Schuit Kor Fierens Eduard Kerssemakers

& Hans Smulders  
(niet op de foto)



Groen  bloed  
bestaat
FEIT Ons bloed is rood en de meeste diersoorten 
hebben ook rood bloed. Bijvoorbeeld zoogdieren, 
vogels, reptielen en vissen. Maar dit geldt niet voor 
een bepaalde hagedissensoort. Die heeft groen bloed! 
Hoe dit mogelijk is? De kleur van bloed wordt bijna 
altijd bepaald door de samenstelling van eiwitten. 
Zo zit in ons bloed veel hemoglobine. Dat zorgt voor 
de rode kleur. Heel soms wordt de kleur van bloed 
bepaald door iets anders dan eiwitten. Hagedissen uit 
de skinkenfamilie hebben hun groene bloed bijvoor
beeld te danken aan extreem veel galkleurstof.

Er zit goud  in je bloed 
FEIT Hoor je binnenkort iemand zeggen ‘je bent goud 
waard’? Dan is het helemaal niet gek om even 
te checken of hij het letterlijk of figuurlijk bedoelt. 
In een gemiddeld mensenlichaam zit namelijk 
 ongeveer 0,2 milligram goud. Het grootste gedeelte 
hiervan zit in je botten en een beetje in je bloed.

Sommige mensen geven 
bloed voor zichzelf 
FEIT Krijg je een bloedtransfusie tijdens een geplande 
operatie? Dan kun je in sommige gevallen kiezen voor 
een ‘autologe bloeddonatie’. Dit houdt in dat je in de 
maand vóór de operatie je eigen bloed doneert. Dit 
bloed wordt vervolgens gebruikt voor de bloedtrans
fusie tijdens jouw operatie. Een autologe bloeddonatie 
is alleen mogelijk als je aan bepaalde voorwaarden 
voldoet.

Muggen  komen  
af op zoet  bloed
FABEL De een wordt veel vaker gestoken door muggen 
dan de ander. Goed om te weten: dit heeft niets te 
maken met de smaak van bloed. Muggen bepalen 
in eerste instantie op basis van het geurloze kool
dioxide  gehalte in de uitademingslucht, de zoge
naamde CO2pluim, wie hun meest geschikte ‘prooi’ is. 
Tot op een afstand van 50 meter. In tweede instantie 
spelen visuele informatie, lichaamswarmte en 
lichaamsgeur een rol. Een mug herkent de geur van 
allerlei bacteriën op je huid. Of jij aantrekkelijk bent, 
hangt af van jouw eigen samenstelling van geuren. 

Mensen die van adel   
 zijn, hebben letterlijk 

blauw  bloed
FABEL Als iemand ‘blauw bloed’ heeft, betekent dit 
dat hij van adel is of bij een koninklijke familie hoort. 
Dit heeft uiteraard niets te maken met de kleur van 
zijn bloed of de stoffen hierin. Waar de term dan 
wel vandaan komt? Vroeger moesten mensen uit 
lagere sociale klassen buiten werken op het land. 
Door de zon verkleurde hun huid en werden hun 
aders minder zichtbaar. Aan de bleke huid en dus de 
zichtbaarheid van de aders kon je dus zien of iemand 
rijk genoeg was om niet in de zon te hoeven werken.

Waarom geef je?  

 

Omdat ik  
bang ben voor 

naalden
‘Ik heb een enorme angst voor prikken. 
Een gaatje bij de tandarts laat ik 
vullen zonder verdoving. Voor bloed 
ben ik niet bang, maar voor de naald 
des te meer. Laatst had ik wondroos. 
Ik durfde niet te kijken toen ze mij 
gingen verdoven. Verschrikkelijk! 
Maar als ze eenmaal gaan snijden, 
vind ik dat prachtig om te zien. 
Zo’n twee jaar geleden meldde ik me 
aan als donor, in de hoop dat mijn 
angst zou afnemen als ik regelmatig 
bloed gaf. Daarbij is het ook nog eens 
een mooie manier om mensen te 
helpen. 
Maar iedere keer als ik bloed ga geven, 
vind ik het weer doodeng en durf ik 
niet te kijken als de naald erin gaat. 
In die zin is mijn plannetje nog niet 
helemaal gelukt. Al ga ik de laatste 
tijd wel iets makkelijker naar de 
bloedbank. Het went misschien toch.’

Johan Mulder (50)
Donor in Lelystad

Feit of fabel?

F E I TF A B E L
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Ruben Timo

Een beginnende donor 
en een ervaren donor 
met elkaar in gesprek 

“

”

Zou ik 
ook wat 
minder 
bloed 
mogen 
geven? 



 ‘Jij hebt ook tattoos! Dan mag je  
een tijdje geen bloed geven, toch?’

 ‘Klopt. Een paar maanden voordat ik achttien werd, liet ik 
deze tattoo zetten. Ik stond te popelen om voor de eerste keer 
naar de bloedbank te gaan. Maar toen moest ik dus nog een 
paar maanden wachten.’
 

 ‘Waarom wilde je zo graag bloeddonor worden?’
 ‘Mijn vader inspireerde me. Ik mocht vroeger vaak met 

hem mee naar de bloedbank. Ik besloot al snel dat ik dat later 
ook wilde. Ik weet nog goed hoe trots ik was toen mijn pa voor 
de honderdste keer bloed ging geven. Maar inmiddels kom ik 
zelf ook al in die richting. De tijd vliegt.’
 

 ‘Hoe was de eerste keer bloed geven voor jou?’
 ‘Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik ben iemand die 

het dan maar gewoon op me af laat komen. Gelukkig viel 
het reuze mee.’

 ‘Eh … Je zegt bloedplasma.  
Wat bedoel je daarmee?’

 ‘Nieuwe donors worden in eerste 
instantie altijd bloeddonor. Dit betekent 
dat je een halve liter bloed afgeeft. Dat is 
dan alles. Daarna kun je ook plasma 
geven. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. 
Dan scheiden ze je plasma en je bloedcellen 
van elkaar met een centrifuge. Vervolgens 
krijg je je bloedcellen via hetzelfde slan
getje weer terug (uit het plasma haalt 
Sanquin eiwitten waar geneesmiddelen 
van gemaakt worden, red.).’

 ‘Waarom ben je daarmee gestopt?’
 ‘Het duurt langer. Bij mij duurde het 

ongeveer drie kwartier, terwijl bloed geven 
maar acht minuten duurt. Ik vind het leuk 
om mijn zoontje mee te nemen. Maar drie 
kwartier is voor hem te lang.’

 ‘Je bent nooit wit weggetrokken?’
 ‘Als bloeddonor werd ik maar één 

keer een beetje dizzy. Maar toen werd ik 
goed geholpen door de donorassistent. 
Op zo’n moment merk je dat het echte 
professionals zijn. Ze weten precies wat 
ze moeten doen.’

 ‘Ik volg een dieet. Denk je  
dat ik sneller duizelig word?’

 ‘Iedereen reageert er anders op. Hoe je 
reageert, hangt af van heel veel verschil
lende zaken. Voeding is inderdaad een van 
die zaken. Sanquin adviseert je om goed te 
eten voordat je gaat geven. Dat zou ik in 
jouw geval zeker doen, omdat je tenger 
bent. Maar verder moet je het echt zelf 
ondervinden.’

 ‘Denk je dat het mogelijk is om de 
eerste keer wat minder bloed te geven?’

 ‘Nee, dat kan niet. Je kunt alleen een 
halve liter bloed geven.’

 ‘Heb je nog een tip voor me?’
 ‘Maak je niet druk. En als je duizelig 

wordt: blijf rustig. Denk aan andere 
dingen. Dan gaat het vanzelf weer weg.  
Ik ben nu trouwens wel benieuwd. Laat je 
me weten hoe het is gegaan?’

Een week later verschijnt op de telefoon 
van Ruben het volgende berichtje in beeld: 
‘Hey, bloedbank viel me alles mee. Op naar 
de 100!’

imo (25) is een levensgenieter die freelance werkt als model, dierenoppas 
en dj. Begin dit jaar stond Timo op de huishoudbeurs. Daar raakte hij in 
gesprek met een medewerker van het promotieteam van Sanquin. ‘Tijdens 
dat gesprek schreef ik me direct in. Als je iemands leven kunt redden, 
waarom zou je dat dan niet doen?’

uben (35) werkt op Schiphol als vliegtuigmonteur. 
Hij is een echte sportieveling. Tot een paar jaar 
geleden was hij een fanatieke honkballer. Nu is hij 
vaak te vinden in de sportschool. Op zijn achttiende 
werd hij direct donor.

Je geeft 
genezing, 

leven, hoop, 
blijdschap en 
een toekomst 
voor mensen 

die je niet 
kent, maar 
die jou daar 

eeuwig 
dankbaar 
voor zijn 

– Daan –

Quote

 
 ‘Ben je wel eens opgeroepen  

voor een dringende situatie?’
 ‘Ikzelf niet. Mijn vader wel twee keer. Ze 

belden hem en vroegen: “We hebben je bloed 
met spoed nodig. Kun je nu komen?” Hij liet 
beide keren alles uit zijn handen vallen en is 
direct gegaan.’
 

 ‘Zou jij dat ook doen?’
 ‘Zeker. Het is een kans om een mensenleven 

te redden. Dat is erg bijzonder.’
 

 ‘Heb je wel eens ergens last van gehad?’
 ‘Last vind ik een te groot woord. Ik heb 

een tijdje bloedplasma gegeven. Toen voelde 
ik telkens een gekke tinteling in mijn lip. 
Maar dan gaf de donorassistent me chocomel 
en trok het weer weg.’ 

Precies een week voordat Ruben voor de 84e 
keer bloed geeft, ontmoet hij Timo in een café. 
Timo heeft een paar dagen daarvoor zijn eerste 

oproepkaart ontvangen. Een mooi moment 
om Ruben uit te horen over zijn ervaringen bij 

de bloedbank. 

Het is een 
kans om een 
mensen leven 
te redden 

“

”
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Enig idee waar dit over 
gaat? Het lijkt moeilijk te 
geloven, maar je bloedgroep 
bepaalt je temperament en 
persoonlijkheid. Tenminste, 
dat is wat veel Japanners 
geloven.  

Kies een carrière die  
bij je bloedgroep past!
In Japan heeft je bloedgroep een grote 
invloed op je leven, werk en liefde. Heb 
je bloedgroep O? Dan kun je het beste 
kiezen voor een carrière als bankier of 
sporter. Mensen met bloedgroep A zijn 
erg gewild in de boekhouding, omdat ze 
punctueel en evenwichtig zijn. En de 
dominante doeners van bloedgroep B 
zijn juist zeer geschikte marketeers. 
Waar komt deze bloedgroepengekte 
vandaan?

In 1927 onderzocht hoogleraar Furu
kawa Takeji de verschillen in tempera
ment onder zijn studenten. Hij dacht 
de verklaring in de verschillende bloed
groepen te vinden. Zijn onderzoek werd 
populair, maar het leek een hype te zijn 
die langzaam wegebde. Totdat de jour
nalist Masahiko Nomi in de jaren 

zeventig een boek publiceerde over bloed
groepen. Zijn boek werd een bestseller. 
Hierna publiceerden hij en zijn zoon 
Toshitaka nog tientallen boeken over 
het onderwerp.  

Lees je toekomst  
in je bloedhoroscoop …
Tegenwoordig zijn indelingen en voor
spellingen op basis van bloedgroep aan 
de orde van de dag. Kranten, tijdschriften 
en ontbijtshows op tv publiceren horo
scopen per bloedgroep. Datingsites 
matchen koppels via hun bloedgroep. 
Er is zelfs een hele industrie van op maat 
gemaakte producten voor de verschil
lende bloedgroepen. Van frisdrank tot 
badzout. En van kauwgom tot condooms!  

Japanners zijn bloedserieus over hun bloedgroep

De bloedgroepengekte blijkt 
niet altijd even onschuldig
Toshitaka Nomi zegt dat het niet zijn doel 
is om mensen te beoordelen of in een 
hokje te stoppen. Hij wil alleen het beste 
uit iemands talenten halen en menselijke 
relaties verbeteren. Toch blijkt de bloed
groepengekte helaas niet altijd even 
onschuldig. De Japanners hebben er zelfs 
een term voor: bura-hara. Dit betekent: 
bloedgroepenintimidatie. Met als resul
taat? Kinderen die worden gepest, sollici
tanten die worden gediscrimineerd en 
relaties die mislukken, omdat de punc
tuele A bijvoorbeeld absoluut geen goede 
match is met de nieuwsgierige O.  

You are what you bleed
Wetenschappers doen hun best Japanners 
ervan te overtuigen dat er absoluut geen 
wetenschappelijk bewijs is om karakter
trekken te verbinden aan bloedgroepen. 
Maar veel Japanners geloven graag wat 
ze geloven ... En dat is nog steeds: you are 
what you bleed. 

Volgens veel 
Japanners:

A = gevoelig, 
punctueel en 
perfectionistisch,  
een betrouwbare 
teamspeler 

B = vrolijk  
en excentriek, 
egoïstisch en 
individualistisch, 
een dominante 
doener
 
O = koppig 
en strijdlustig, 
extravert en 
zelfverzekerd, 
genereus, een 
geboren leider

AB = zorgzaam  
en zorgvuldig, 
mysterieus en 
artistiek, een 
onvoorspelbare 
ondernemer 

‘De punctuele 
A is absoluut 
geen goede 
match met 
de nieuws-
gierige O’

Waarom geef je?  
Die ver-van-

mijn-bed-
show kwam 
heel dichtbij
‘We woonden net een jaar samen toen 
mijn vriend in oktober 2014 ziek werd. 
Bij de diagnose – acute leukemie in een 
vergevorderd stadium – zakte de grond 
onder onze voeten vandaan. Kanker was 
altijd een vervanmijnbedshow en dan 
stap je opeens in die rollercoaster. Mijn 
vriend onderging vier chemokuren, een 
zogenoemde chemobom daarbovenop en 
volledige lichaamsbestraling. Het is echt 
kantje boord geweest. Dankzij meerdere 
bloedtransfusies doorstond hij de behan
deling en kon hij in februari een stam
celtransplantatie ondergaan. Zeven 
maanden zweefden we tussen hoop en 
wanhoop. Gelukkig sloeg de transplan
tatie aan. Nu gaat het heel goed met hem. 
Onze dankbaarheid naar al die donors is 
moeilijk in woorden uit te drukken. Nu ik 
zelf heb meegemaakt hoe belangrijk het 
is, ben ik zelf donor geworden: bloed, 
stamcel en orgaandonor. Zonder donors 
had mijn vriend het niet gered, dat staat 
als een paal boven water.’ 

Lisette de Wagt (32)
Donor in Hardenberg
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afnamelocatie

Afnamestoel
Kan in 
verschillende 
standen 
worden gezet.

Keuringskamer
Hier controleert 
de donorarts 
je bloeddruk 
en het Hb-gehalte 
in je bloed. 
Zij of hij neemt 
ook de medische 
vragenlijst 
met je door.

Donorarts 
Verzorgt de 
medische 
keuring voor 
de donatie.

Plasmaferese-
apparaat 
Voor plasma-
ferese bij 
plasmadonors. 
Bij het geven 
van plasma 
wordt je bloed 
gescheiden 
in bloedcellen 
en plasma. 
De bloedcellen 
ontvang je terug 
in je lichaam.

Donorassistent 
Begeleidt je tijdens 
de afname en neemt 
het bloed af.

Trolley 
Verrijdbare tafel 
met in de lade 
onder andere 
knijp balletjes, die 
de door stroming 
van het bloed 
bevorderen.

Buisjes 
Voor bloed testen 
op bloed-
overdraagbare 
ziektes.

Ontsmettingsmiddel 
Waarmee de donor-
assistenten hun handen 
desinfecteren.

Schudweger
Houdt het afgenomen 
bloed in beweging om 
stolling te voorkomen 
en stopt de afname 
automatisch als de 
zak vol is. 



Zo zorg je als donor 
goed voor jezelf

• Zorg dat je fit en uitgerust 
bent voordat je bloed gaat 
geven. 

• Eet een lichte maaltijd en 
drink van tevoren genoeg. 
Kom niet op een lege maag 
bloed geven. 

• Na het bloed geven kun je in 
de afnamelocatie iets eten en 
drinken om te voorkomen dat 
je duizelig wordt.

• We raden je af om na het 
bloed geven intensief te 
sporten of zwaar lichamelijk 
werk te verrichten.

• Het is verstandig om een 
saunabezoek uit te stellen 
tot minimaal een dag na 
bloed geven.

Was dit alles?

Interview donorassistente

Negen van de tien donors  
die voor het eerst bloed geven,  
vinden dat best spannend, weet 
donorassistente Claudia van 
der Pijll. ‘En allemaal zeggen ze 
na afloop: was dit alles?’  
 
Het is maandag half een. De eerste donors melden zich op de 
afnamelocatie in Purmerend, een efficiënt ingerichte ruimte 
op de begane grond van een modern kantorencomplex. Twee 
middagen en vier avonden in de week kunnen donors er terecht 
en staat het zevenkoppige team in wisseldiensten klaar. 
‘Welkom!’

‘Donors die voor de eerste keer komen, krijgen extra aandacht,’ 
zegt donorassistente Claudia van der Pijll. ‘We weten dat de 
meesten het een beetje eng vinden en dat is geen schande. We 
houden daar rekening mee.’ 

Na vijftien jaar herkent ze de onzekerheid van donors die voor 
het eerst komen geven. ‘Ze weten nog niet precies wat de gang 
van zaken is, zien bedrijvige donorassistenten, de wachtruimte, 
donors aan apparaten. We heten ze welkom en zeggen dat  
we precies zullen uitleggen wat er gaat gebeuren.’
Veel donors kijken op tegen het prikken van de naald. 
‘Sommigen zijn bang dat het pijn doet,’ zegt Claudia. ‘Maar  
dat valt echt mee. Het is even een prikje, niet meer dan een 
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... neem de tijd en  
sta niet te snel op.

KRUIS DE 
BENEN

Duizeligheid  
voorkomen
 
Meld duizeligheid altijd

Zoek afleiding ...

... span je spieren aan ...

  SPAN SPIEREN VAN BENEN EN BILLEN VIJF SECONDEN AAN ONTSPAN 
VIJF SECONDEN

HERHALEN

seconde. Als de donatie is begonnen, 
blijven we er de eerste keer bij. Soms 
loopt het bloed wat langzaam en moet 
de donor af en toe in een balletje 
knijpen.’ 

De meeste donorassistenten hebben 
een medische achtergrond, variërend 
van analist tot doktersassistent. Alle
maal hebben ze een speciale training 
doorlopen om donors te begeleiden en 
te handelen in situaties dat er iets 
misgaat. 
‘Het komt weinig voor dat een donor 
echt onwel wordt,’ zegt Claudia, ‘maar 
het kan wel eens gebeuren dat je wat 
duizelig wordt. Dat kan iedereen over
komen. Of je nou een boom van een 
kerel bent of een kleine vrouw. Wij 
zetten de stoel dan wat naar achteren 
zodat er meer bloed naar je hoofd 

Bij ons ben 
je in veilige 

handen

stroomt. Daarna rustig overeind 
komen en nog even blijven zitten.  
We houden echt iedereen goed in  
de gaten. Bij ons ben je in veilige 
handen.’
Op elke afnamelocatie is bovendien 
een arts aanwezig als hoofdverant
woordelijke. 

Na maximaal vijftien minuten is de 
donatie klaar. De zak met bloed wordt 
afgekoppeld en in het donorcafé wacht 
de donor een versnapering. Claudia: 
‘Nieuwe donors zeggen vaak: “Was 
dit alles?” Daaraan merk ik dat ze het 
van tevoren wel spannend vonden. 
Ik vind het zo dapper dat ze die stap 
dan toch zetten. Daar heb ik echt 
bewondering voor.’ 

Vlinders  
in je  

bloed
Op een drukke maandagavond stond 
Gerrit de Bruin in de rij bij de balie van 
de bloedbank in Spijkenisse achter een 
‘leuk meisje’. Ze noemde haar naam – 
Gerdien de Bruin – en zo raakte hij met 
haar aan de praat over de achternaam 
die ze klaarblijkelijk deelden. Eenmaal 
thuis zocht hij haar op op Facebook en 
een week later raapte hij al zijn moed 
bij elkaar om haar een vriendschapsver
zoek te sturen.
Na twee jaar verkering vroeg Gerrit 
Gerdien ten huwelijk. In de bloedbank, 
waar het allemaal begon. 
7 januari 2016 trouwden ze. Alles erop 
en eraan: foto’s, gemeentehuis, kerk,  
een etentje in een fort en daarna de 
receptie. Gerrit: ‘Op de receptie kwam 
een medewerkster van de bloedbank  
ons namens het afnameteam feliciteren. 
Heel erg leuk.’ 
Een mooie dag, maar dé mooiste 
van hun leven moest voor de heer 
en mevrouw De BruinDe Bruin nog 
komen. Gerrit: ‘Op 27 juli 2017 is 
ons mooie mannetje Aron geboren. 
Een echt schatje, al is hij soms net zo  
dwars als zijn vader.’
Sinds vier jaar geven Gerrit en Gerdien 
als het even kan samen bloed. Gerrit: 
‘De volgende keer nemen we Aron mee. 
Dan kunnen de medewerkers de bloed
bankbaby ook bewonderen.’
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Bloed geven

NINA MAAKT EEN VUIST 
VOOR EEN ANDER 

HOI, IK BEN NINA. VANDAAG GA IK VOOR DE EERSTE KEER BLOED GEVEN! 
IK HEB ER ZIN IN. KIJK JE MET ME MEE?

EINDE

OP MIJN OPROEPKAART STOND DAT IK BINNEN 
TWEE WEKEN MOCHT KOMEN. MIJN TWEE 
WEKEN ZATEN AL BEHOORLIJK VOLGEPLAND, 
MAAR MET WAT SCHUIVEN VOND IK VANDAAG 
EEN GAATJE. 

MIJN OPROEPKAART EN 
IDENTITEITSBEWIJS PAK IK IN. 
GISTEREN HEB IK NOG EVEN DE 
DONORTEST OP DE WEBSITE VAN 
SANQUIN GEDAAN. IK WIST NIET 
ZEKER OF IK BLOED MOCHT GEVEN, 
OMDAT IK EEN TIJDJE TERUG EEN 
WEEKEND IN BARCELONA WAS. 
GEEN PROBLEEM GELUKKIG. SO... 
LET’S GO! 

BLOEDDRUK: CHECK! HB: CHECK! 

NOTE TO SELF: VOLGENDE KEER 
IETS MINDER STRAKKE MOUWEN 
AAN!

JEE, WAT VEEL VRAGEN! MAAR IK SNAP HET WEL. 
DE BLOEDBANK WIL NATUURLIJK ZEKER WETEN DAT 
MIJN BLOED VEILIG IS VOOR DE PATIËNT DIE HET 
STRAKS KRIJGT. EN OOK DAT ER VOOR MIJZELF 
GEEN RISICO’S ZIJN.

DIT WAS ABSOLUUT 
VOOR HERHALING 
VATBAAR! TOT OVER 
EEN PAAR MAANDEN. 

TOEN DE NAALD WERD INGEBRACHT, HIELD IK 
EVEN MIJN OGEN DICHT. NU IS ’T ONGEVEER 
10 MINUTEN WACHTEN. MET DE THRILLER DIE IK 
HEB MEEGENOMEN, VLIEGT DE TIJD VOORBIJ.

WAT ZIJN DE DONORASSISTENTEN BEHULPZAAM, 
ZEG! JE KUNT WEL ZIEN DAT ZE PRECIES WETEN 
WAT ZE MOETEN DOEN. IK WORD EEN BEETJE 
LICHT IN MIJN HOOFD. DIRECT STAAT ER EEN 
ASSISTENTE NAAST MIJN STOEL. ZE GEEFT ME 
HANDIGE TIPS. 

KLAAR! DAT VIEL REUZE 
MEE. IK HOEF NOG NIET 
DIRECT NAAR HUIS. HET 
IS EERST TIJD VOOR 
HET LEUKSTE GEDEELTE 
VAN MIJN BEZOEK: EEN 
HEERLIJKE ROZE KOEK! 
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Waarom geef je?

  

Een uurtje 
geven voor 

een mensen-
leven

‘Ik snap dat er geld nodig is om 
dingen voor elkaar te krijgen. 
Toch voelt het niet goed om 
alleen maar geld te doneren 
aan goede doelen. Ik wil graag 
iets concreets doen. Maar ik 
werk als directie secretaresse via 
Public Support bij de gemeente 
Oegst geest en volg een 
thuisstudie, dus dan blijft er 
weinig tijd over om op grote 
schaal vrijwilligerswerk te 
doen. Op een open dag van de 
Marine liep ik tegen een stand 
van de bloedbank aan. Ik heb 
me direct aangemeld. Bloed 
geven kost me hooguit een paar 
uur per jaar, terwijl ik daarmee 
misschien wel een leven red. 
Het is een heel kleine moeite 
met mogelijk een heel grote 
positieve impact op het leven 
van een ander. Op deze manier 
kan ik toch actief bijdragen aan 
iets goeds in deze wereld.’

Anoek de Lange (27)
Donor in Leiden 

Is een testuitslag van het bloedonderzoek 
afwijkend, dan kun je van ons binnen vier 
weken een bericht verwachten. Als er een 
afwijkende uitslag wordt gevonden, en er 
dus mogelijk sprake is van een infectie, 
volgt altijd aanvullend bloedonderzoek. 
Met dit zogenaamde bevestigings
onderzoek wordt de betref fende infectie 
al dan niet aangetoond. De uitslag van 
het bevestigingsonderzoek krijg je binnen 
vier weken na het onderzoek. Overigens is 
deze periode in de praktijk vaak wel wat 
korter. Uiteraard betekent het ontvangen 
van een oproep voor een volgende donatie 
altijd dat de vorige testuitslagen goed zijn 
geweest. Geen bericht is dus goed bericht. 

Dokter,  
hoe zit dat?

Doktersvragen

Het kan zijn dat je je direct na een bloed
donatie wat slapper voelt. Dat merk je 
dan bijvoorbeeld als je een trap oploopt 
of gaat sporten op de dag van de donatie. 
Dat komt doordat je tijdelijk iets minder 
bloedvolume hebt en ook een kleine 
tien procent van je rode bloedcellen hebt 
afgestaan. Het vochtverlies uit de bloed
baan herstelt snel door vocht aan de 
weefsels te onttrekken, waardoor de 
bloeddruk op peil blijft.
Ons lichaam heeft een paar uur nodig 
om het verloren volume te vervangen; 
het bloedplasma en de bloedplaatjes 
zijn binnen enkele dagen aangevuld. 
Je bent dezelfde dag alweer hersteld 
voor alledaagse activiteiten. 
De snelheid waarmee je nieuwe rode 
bloedcellen aanmaakt, wisselt van 
persoon tot persoon en verloopt veel 
trager. Het kan tot wel acht weken duren 
voordat je hoeveelheid rode bloedcellen 
weer genormaliseerd is (het aanvullen 
van je ijzervoorraad kan soms nog 
langer duren). Dit merk je alleen bij 
zware lichamelijke inspanning.  

WAT MERK IK ERVAN ALS 
IK BLOED HEB GEGEVEN?

WANNEER HOOR IK 
HET ALS ER IETS MIS IS 

MET MIJN BLOED?

Het is verstandig om na het bloed geven 
niet dezelfde dag te gaan sporten. Zo krijgt 
je lichaam de tijd te herstellen van het 
verlies aan vocht. Het helpt om 
voorafgaand en na afloop van de donatie 
een flink glas water te drinken. De dag 
na je bloeddonatie kun je gewoon weer 
sporten. Het is anders als je een grote 
inspanning gaat verrichten zoals het 
lopen van een marathon. We adviseren 
dan om de maand ervoor en de maand 
erna geen bloed te geven. Bij een 
dergelijke grote inspanning kan de 
tijdelijke Hbdaling na het bloed geven 
ook na een paar weken namelijk nog 
voelbaar zijn. 

MAG IK SPORTEN NA  
HET BLOED GEVEN?
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Het  
zekere 
voor 
het 
on-
zekere

Alle bloed donaties worden getest 
om het risico op infecties voor de 
ontvanger van het bloed zo klein 
mogelijk te houden.  
Maar de belangrijkste bijdrage aan 
veilig bloed levert de donor zelf, 
zegt viroloog Hans Zaaijer.

Veiligheid

Als ‘jong, dienstplichtig doktertje’ werkte Hans 
Zaaijer al bij het toenmalige Centraal Laboratorium 
van de Bloedtransfusiedienst. Sinds 2008 is hij hoofd 
van de afdeling Bloedoverdraagbare Infectieziekten 
(BOI) van Sanquin Research. Daarnaast fietst hij 
regelmatig naar het Academische Medisch Centrum 
(AMC) in Amsterdam, waar hij werkt als klinisch 
viroloog. ‘De bloedvoorziening in Nederland is een 
van de veiligste ter wereld,’ zo begint hij zelf het 
gesprek. ‘Daar mogen we best trots op zijn!’
Zijn afdeling heeft een belangrijke rol in het signa
leren van nieuwe infecties ergens in de wereld. 
Zo nodig kunnen de richtlijnen en testprocedures 
worden aangepast. Bij de uitbraken van Qkoorts 
in 20072009 bijvoorbeeld ontwikkelde BOI een test 
en besloot Sanquin uit voorzorg het bloed van donors 
uit risicogebieden op Qkoorts te testen. In 2010 was 
de Qkoorts bedwongen.
 
Sanquin test het bloed van donors 
op een aantal infectieziekten:  
hiv, hepatitis B en C, syfilis en 
op een deel van de donaties ook 
hepatitis E. Waarom deze vijf?
Hans Zaaijer: ‘De verwekkers van deze ziekten, 
met uitzondering van hepatitis E, kunnen lang in 
het bloed aanwezig blijven. Je hoeft er niets van 
te merken, maar je bloed is wel besmet en dat kan 
gevaarlijk zijn voor de patiënt. Het testen gebeurt met 
geavanceerde apparatuur, enkele uren na de afname 
van het donorbloed. Binnen 24 uur zijn alle uitslagen 
bekend en wordt de donatie vrijgegeven.’  
 
Brengt Sanquin de donor op  
de hoogte als er een besmetting  
wordt gevonden?
‘Altijd.’  

Sluit een test een infectie  
voor 100 procent uit?
‘Nee, geen enkele test kan een infectie in het vroegste 
stadium, de zogenaamde windowfase, opsporen. De 
duur van de periode tussen het tijdstip van de infectie 
en het kunnen aantonen van de besmetting verschilt. 
De donatie vasthouden tot de windowfase voorbij is, is 
niet mogelijk omdat rode bloedcellen en bloedplaatjes 
daarvoor te beperkt houdbaar zijn. Daarom wil de 
bloedbank van een aantal infectieziekten weten of je 
er mogelijk recent aan blootgesteld bent. Ook kunnen 
we het bloed niet op alle mogelijke infecties testen. 
Denk aan alle infecties die je in de tropen kunt 
oplopen. We vragen donors voorafgaand aan elke 
donatie een vragenlijst in te vullen. De antwoorden 
bepalen mede of je op dat moment bloed mag geven 
of dat je bijvoorbeeld een paar weken moet wachten.’ 
  

Medische  
vragenlijst
Voorafgaand aan elke bloed
donatie vul je een vragenlijst 
in. Vragen zijn bijvoorbeeld of 
je de afgelopen periode in een 
land buiten Europa bent 
geweest, of je een tattoo hebt 
laten zetten, of risico hebt 
gelopen op besmetting met 
hiv. Aan de hand van de 
vragenlijst en eventuele 
aanvullende vragen van 
een van de medewerkers 
kan Sanquin beoordelen of 
je gezondheid het toelaat om 
bloed te geven en of je bloed 
veilig is voor de patiënt die 
het ontvangt. Het is dus 
belangrijk dat je de vragen 
goed leest en correct beant
woordt. Soms betekent de 
uitslag dat je tijdelijk geen 
bloed mag geven. Je krijgt 
dan later automatisch een 
nieuwe oproep. 

De pelikaan
De pelikaan in het beeldmerk 
van Sanquin heeft alles te 
maken met het principe van 
onbetaald donorschap. 
Volgens een legende pikte een 
pelikaan zich eens de borst 
open om haar hongerende 
kuikens met bloed te voeden. 
In de middeleeuwse kunst zijn 
pelikanen vaak afgebeeld als 
symbool van onbaatzuchtig
heid en barmhartigheid.
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Op de lijst staan ook vragen 
over bezoek aan landen en 
regio’s in de wereld. Moet je 
het ook melden als je maar 
een uurtje in, zeg, Tanzania 
bent geweest tijdens een 
tussenlanding?
‘Ja. Ik kan me voorstellen dat je bij twijfel 
tussen ‘ja’ en ‘nee’ afrondt naar ‘nee’, want 
dan mag je bloed geven. Maar je vergroot 
daarmee het risico op infectie van een 
patiënt. Stel, je bent door een mug gebeten 
die een ziekte overbrengt. Je voelt het niet, 
hebt er geen last van, maar hebt wel het 
virus in je bloed. Vooral het WestNilevirus 
is gevaarlijk voor verzwakte patiënten. En 
malaria blijft een probleem. Eén parasiet in 
een zak bloed is waarschijnlijk genoeg om 
een patiënt ziek te maken. Omdat je niet de 
hele zak bloed kunt gebruiken voor een test, 
weet je dus nooit zeker of het bloed niet 
besmet is met malaria. Daarom is het heel 
belangrijk dat je op de vragenlijst aangeeft 
dat je in een land bent geweest waar de 
malariamug voorkomt. Dat is de enige 
manier om het risico op besmetting te 
verkleinen.’  
 
Bloed geven in Nederland  
doe je vrijwillig en onbetaald. 
Waarom is dat?
‘Eerlijke en belangeloze antwoorden van 
donors over de risico’s die zij lopen, zorgen 
voor de grootste garantie op veilig bloed. 
In landen waar donors wel een vergoeding 
krijgen voor het geven van rode bloedcellen 
en bloedplaatjes, lopen patiënten meer 
risico. Er worden daar aanzienlijk vaker 
besmettingen in het donorbloed gevonden. 
Je trekt donors aan die bloed geven voor het 
geld en het mogelijk niet zo nauw nemen 
met hun gezondheid. Dat werkt in de hand 
dat ze niet altijd naar waarheid de vragen 
beantwoorden. Dat is niet de bedoeling. 
In de Verenigde Staten komt het voor dat 
plasma donors na hun donatie letterlijk om 
de hoek het geld uitgeven aan drugs, terwijl 
ze even tevoren de vraag over drugsgebruik 
negatief hebben beantwoord.’ 

Bloed geven doe je voor je 
medemens, niet voor geld. 
‘Ja, zo ervaren veel donors dat. Met die 
instelling zorgen we ervoor dat bloed 
geven zo veilig mogelijk is voor gever 
én ontvanger.’ 

Eerlijke en 
belangeloze 
antwoorden van 
donors over de 
risico’s die zij 
lopen, zorgen 
voor de grootste 
garantie op 
veilig bloed 

“

”

Kunst op de bloedbank

Op de foto zie je een kunstwerk van  
Marcel Donk uit Amsterdam. Hij is 
beeldend kunstenaar,  fotograaf en 
3D-designer (marceldonk.com). 
Marcel maakte de foto in 2007, toen hij 
experimen teerde met het foto graferen van 
druppels. Wat je op de foto ziet, is eigenlijk 
een opspattende druppel melk. Marcel 
bewerkte de foto net zolang tot het een 
inspirerend, uniek en multi-interpretabel 
beeld werd. ‘De een ziet er een oog in, de 
ander een vulkaanuitbarsting. Maar dat  
is juist het mooie van kunst: alles mag.’ 
Wat zie jij erin?
De Bloedbank organiseert exposities  
op ruim dertig afnamelocaties door heel  
Nederland. Op deze locaties hangt kunst 
van kunstenaars uit de eigen regio. Ben  
jij beeldend kunstenaar en lijkt het je leuk 
om jouw eigen werk te laten zien? Laat het 
ons weten via sanquin.nl/exposities. 
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De ene donor wordt 
vaker opgeroepen  

dan de andere 

Bloedgroepen

Sanquin houdt nauw keurig 
bij hoeveel bloed er van 
elke bloedgroep nodig is. 
De ziekenhuizen moeten 
elk moment op donorbloed 
kunnen rekenen. Aan de 
andere kant is bloed beperkt 
houdbaar, dus mag de 
voorraad niet te ruim zijn. 

Mannen mogen maximaal vijf keer 
per twaalf maanden bloed geven, 
vrouwen drie keer. Dat betekent niet 
dat ze ook daadwerkelijk zo vaak geven. 
De ene donor wordt vaker opgeroepen 
dan de andere. Dat heeft te maken 
met de bloedgroep. Aagje BendtStoker,  
medewerker op de Donoradministratie, 
legt uit hoe dat zit:

B

AB

39,5%

36,5%

6,7%

7,3%

2,5%

2,7%

1,3%

1,8%

0,5%

0,7%

32,1%

35%

11,6%

7,5%

7,5%

7% A

Nederlanders per bloedgroep (in procenten)

Donors per bloedgroep (in procenten, 2016)

Heb ik zelf invloed op het  
aantal oproepen dat ik krijg?
‘Ja, het is belangrijk dat je het ons 
even laat weten als je een keer niet 
kunt komen. Omdat het zo nauw komt 
met de voorraad, roepen we altijd als 
eerste donors op die trouw komen of zich 
afmelden wanneer ze verhinderd zijn.’

‘Heb je een relatief zeldzame bloedgroep, 
zoals B of AB, dan kan het voorkomen 
dat je wat minder vaak wordt opgeroepen. 
Bloedgroep O komt ook niet vaak voor, 
maar dat is de enige bloedgroep die je 
in geval van nood aan elke patiënt kan 
geven, ongeacht zijn eigen bloedgroep. 
Donors met O nodigen we daarom  
relatief vaak uit om bloed te geven.’ 

Nieuwsgierig?
Op: sanquin.nl/bloedvoorraad kun je zien hoe groot 
de bloedvoorraad per bloedgroep op dit moment is. 

Negatief Positief

Heb je een relatief zeldzame 
bloedgroep, zoals B of AB, 
dan kan het voorkomen dat je 
minder vaak wordt opgeroepen

Dat heeft vooral te maken met je bloedgroep 
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Welke locatie kies jij om te doneren?  
Kies op sanquin.nl/locatiezoeker.

Kom 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 
donorinformatielijn 0800-5115, 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 
en vrijdag 8.00-17.00 uur.

Check
check 
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Wat beweegt je om te geven?

  

Omdat het  
er moet zijn
‘Collega’s van het werk hadden 
een motor toertocht georganiseerd. 
Ik raakte op de dijk tussen Deventer 
en Zwolle wat achterop, zag een 
bocht over het hoofd, rolde van de 
helling af en kwam onderaan de dijk 
in een weiland tot stilstand. Het was 
puur mazzel dat ik geen boom of 
lantaarnpaal tegenkwam. Ik kwam 
bij mijn positieven toen er een ambu
lancebroeder boven mijn hoofd hing. 
In het ziekenhuis stond alles klaar 
voor het geval ik interne bloedingen 
had. 
Ik had twee engeltjes op mijn schou
ders; meer dan een geschaafde knie, 
stijve spieren en een gekrenkt ego 
hield ik er niet aan over. Maar als 
ik bloed nodig had gehad, was het 
er gewoon geweest. Dat bewustzijn 
was voor mij de trigger om donor 
te worden, alweer zeventien jaar 
geleden inmiddels.’ 

Paul Uijttenboogaart (39)
Donor in Apeldoorn
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Dankzij 
jullie is mijn 

broertje er 
nog. En dat is 

super! 
Teun

Zo ontzettend 
belangrijk! 

Ik dank mijn 
leven aan heel 
veel donoren. 

Dank jullie 
wel alle 

donoren! 
Achmed

Mijn vader krijgt 
al drie jaar iedere 

drie weken een 
bloedtransfusie. 

Bedankt lieve 
donoren dat hij 
hierdoor nog bij 

ons kan zijn.  
Betty

Lieve donoren 
bedankt! 

Jullie zijn zo 
waardevol!   

Anita

Jullie zijn mijn 
helden. 

Anissa

Lorem ipsum  
Naam

Voor jullie een 
kleine daad 
voor mij en 
mijn gezin 
een leven.  

John

Alle 
mensenredders 

bedankt voor 
alle tijd die 

jullie nemen 
om zieke 

mensen te 
redden. Top. 

Sylvie

Ik ben donors 
heel dankbaar, 
want ze hebben 

mijn leven gered. 
 Jan

Ik vind 
donors zoooo 
geweldig! Ik 
ben iemand 
die dankzij 

deze geweldige 
mensen nog 
leeft. Ik ben 

jullie heel 
dankbaar!  

 Merlien

Dankzij 
bloeddonaties 

heb ik de 
afgelopen 

drie jaar mijn 
leven kunnen 

verlengen.  
 Paul

Jouw gift 
heeft heel 

veel voor mij 
betekend. 

Tim

Door jullie 
kunnen mensen 
langer leven en 
daar zijn zij & 
hun omgeving 
hartstikke blij 
mee. Respect 

voor de donoren. 
 Maartje

Lieve 
bloeddonors, 

zonder 
jullie inzet 
was mijn 
vrouw en 

moeder van 
twee jonge 

kinderen er 
niet meer 

geweest. Heel 
erg bedankt. 

Gert-Jan

Bedankt 
dat ik weer 
gezond ben.  

Mo

Ik ben 
onbeschrijflijk 
gelukkig, want 

dankzij jullie heb 
ik de bevalling 

overleefd.  
Anne

Bijna 13 jaar 
geleden, ik 
heb het echt 

op het randje 
gered. Nog 
iedere dag 
dankbaar. 

Jessica

Er zijn heel 
veel mensen 
die dankzij 

jou nog leven 
of een beter 

leven hebben. 
Zo bijzonder!  

Reshilla

Bedankt voor 
het redden van 
iemand die mij 

zeer lief is.  
Els

Ik wil de 
bloeddonoren heel 
erg bedanken. Ik 
had die oppepper 
regelmatig nodig 
voor een chemo. 
Dank jullie wel.  

Sibel

Ik krijg van 
kinds af aan veel 
bloedtransfusies. 

Wat ben ik 
omzettend blij 

met mensen zoals 
jullie. Dank jullie 

wel.
Majoeska

Bloedtransfusies 
waren mijn 
lichtpunt, 

waardoor ik weer 
hoop kreeg. 

Bas

Jullie hebben 
mij een 

toekomst 
gegeven. 

Maarten

Wat top dat er 
dan mensen zijn 
die belangeloos 

iets afstaan, 
waar ze anderen 

mee helpen. 
Hulde! 

Sandra

Twee jaar geleden 
heb ik tijdens 
mijn gevecht 

tegen leukemie 
maandenlang op 

bloed van anderen 
geleefd. Dankzij 
jullie kon ik dat 

diepe dal uit. 
Bas

Bloed geven 
zorgt voor 

verbondenheid.  
Pieter

Mijn leven 
is door jullie 
bloed gered. 
Een mooiere 

gift kun je niet 
krijgen. 

Roelf

Je geeft 
iemand 

een tweede 
leven. 

Bedankt 
daarvoor. 

 Jeremy

Dankzij 
bloeddonoren 

leef ik nog. 
Ik ben ze 
eeuwig 

dankbaar! 
Yvonne

Bedankt!

Samenzijn met 
mijn gezin is niet 
vanzelfsprekend, 

maar heel 
bijzonder, dankzij 

jou. 
Jack

Namens ons 
duizendmaal 

bedankt. 
Na de veel 
te vroege 

bevalling van 
mijn tweeling 
hadden ik en 

de jongens 
bloed nodig. 

Dus alle 
donors: jullie 

verdienen 
alle lof! 

Claire

Ik wil alle 
donoren 

bedanken 
voor het geven 

van bloed, 
omdat ze 

andere levens 
hiermee weer 

op de rit 
zetten. 

Esmee

Jullie doen iets ZO 
onbaatzuchtigs, je 

geeft een klein stukje 
dat echt helemaal 
alleen van jezelf is 
aan een vreemde. 

Dat vind ik zo mooi 
en daarom zijn jullie 
mijn helden! Heel erg 

bedankt!  
Suzanne

Zonder jullie 
bloedgift was ik 

er nooit bovenop 
gekomen. Ik 

kan niet genoeg 
dankjewel 

zeggen. 
 Anton

Jullie zijn 
FANTASTISCH. 

 Esther

Ook ik ben 
dankbaar! 16 
zakken bloed 

ontvangen 
en daardoor 
nu zo blij om 
mijn kindjes 

te zien 
opgroeien. 

Thanks! 
 Melissa


