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Daphne

Je bent
onmisbaar!
Iedere keer als ik op de afname kom, vind ik het leuk om
daar relatief nieuwe donors te ontmoeten. Ik merk dat er
bij jullie vaak nog wat extra gezonde spanning leeft. Heel
begrijpelijk, want er komt heel wat kijken bij het geven van
bloed en plasma. We zijn er heel blij mee dat jullie blijven
komen. Vandaar dat we deze editie van Bloedverwant
speciaal voor jullie, startende donors, hebben gemaakt.
Het aantal keren dat je wordt uitgenodigd om bloed te
komen geven, hangt af van je bloedgroep. We proberen op
deze manier de voorraad zo precies mogelijk af te stemmen
op de behoefte van de ziekenhuizen. Besef wel dat als we je
een oproep sturen, je bloed ook echt nodig is! Alleen met
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat elke patiënt het bloed
of een geneesmiddel uit plasma krijgt dat hem of haar helpt.
Een deel van de donors vragen wij om plasma in plaats van
bloed te geven. In deze Bloedverwant geven we informatie
over wat dat inhoudt. Ook laten we zien wat een uit plasma
gemaakt geneesmiddel voor patiënten kan betekenen. Hoe dit
bijvoorbeeld het verschil kan betekenen tussen weer de kracht
hebben om te werken of geen kop koffie meer kunnen optillen.
Of tussen het genieten van je jongste kind of er letterlijk niet
meer zijn geweest. Indrukwekkende verhalen die getuigen
van de onschatbare waarde van jullie vrijwillige gift.
Ieder van jullie heeft zijn eigen redenen om donor te worden.
Geweldig vind ik het verhaal van de vluchteling Atef die in dit
nummer vertelt hoe hij het donorschap ziet als manier om iets
terug te doen voor Nederland. Hoe bijzonder is dat?
Lees vooral ook even de stukken over de Donorvereniging
Nederland (DVNL) en de Donor Advies Raad (DAR). Ik vind
het heel belangrijk dat deze donorinbreng bestaat. Binnenkort
gaan we samen met een aantal leden van de DVNL naar
evenementen om nieuwe donors te werven. Geen betere
ambassadeur voor de bloedbank dan de donor zelf!
Ik hoop dan ook dat jullie de stickers in deze Bloedverwant
gaan gebruiken. Wie weet vormen ze aanleiding om een
gesprek aan te knopen over jouw donorschap. En misschien
krijg jij ook wel iemand enthousiast om net als jij vrijwillig
levensreddend bloed af te staan.

Daphne Laeijendecker hoofdredacteur Bloedverwant
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“ZONDER
DONOR

Patiëntverhaal

BLOED
IS LEVEN
Charlotte werd tijdens
haar zwangerschap
getroffen door een
zeldzame ziekte van
het beenmerg, met
extreme vermoeidheid
tot gevolg. Transfusies
met donorbloed brachten
haar vechtlust terug.

BLOED
WAS IK
ER NIET
MEER

”
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Voor Charlotte Jagersma (26) begon die werkdag
in augustus 2017 als alle andere. Als dagbestedings
coach voor een zorginstelling in Harderwijk stelt ze
zorgarrangementen samen voor ouderen. Ze was
zwanger van haar derde kind en had nog zes weken
te gaan tot haar uitgerekende datum. De zwanger
schap verliep naar wens, al was ze wel steeds vaker
moe. De laatste keer dat ze met haar zoontje Timo
was gaan zwemmen, kon ze op de terugweg amper
lopen en had ze zichzelf naar huis gesleept. Haar
hemoglobine (Hb) – een eiwit in de rode bloedcellen
dat zorgt voor het zuurstoft ransport naar alle
organen in het lichaam – bleek eerder al eens aan
de lage kant. “Maar in het ziekenhuis hadden ze me
gerustgesteld,” vertelt ze meer dan een jaar later.
“Een laag Hb komt vaker voor als je zwanger bent.”
Maar die ochtend achter de computer op haar werk
ging het mis. “Ik voelde me opeens helemaal niet
lekker,” herinnert ze zich. “‘Je ziet heel bleek’, zeiden
mijn collega’s geschrokken. Ik ben meteen naar de
verloskundige gereden, en die constateerde dat mijn
Hb maar 4.2 was. Dat verklaart mijn vermoeidheid,
dacht ik opgelucht.” Waar Charlotte niet op rekende,
was een wekenlange zoektocht naar de reden van het
lage Hb. Een periode vol angst en onzekerheid.
Charlotte vertelt in de woonkamer van haar
tussenwoning in Harderwijk over het turbulente jaar
dat achter haar ligt. Op een van de bijzettafeltjes
slingert Duplo en voor de ramen hangt een vrolijke
vlaggetjesslinger, nog van de derde verjaardag van
Timo een paar dagen eerder. Hij is nu op het
kinderdagverblijf, samen met zijn kleine broertje
Matthias. Hun oudere zusje, Noëlle, zit op school
en vader Thomas is aan het werk als machinaal
houtbewerker.

ZELDZAME
ZIEKTE
Na het bezoek aan de verloskundige
volgde een onderzoek door de
gynaecoloog. Charlotte: “Zij dacht aan
foliumzuurtekort. Ik zou gebeld worden
over de uitslag van het bloedonderzoek.
Dat telefoontje liet maar op zich wachten
en ik was verschrikkelijk bang, vooral
voor mijn kinderen. Ik had op internet
gelezen over leukemie en dacht:
straks hebben ze geen moeder meer.”
De oorzaak van het lage Hb-gehalte
was een tekort aan vitamine B12, zo
luidde de diagnose. Charlotte kreeg B12injecties en probeerde positief te blijven,
maar vertrouwde het toch maar half.
“Ergens dacht ik: het klopt gewoon niet.”
Een telefoontje van het ziekenhuis
bevestigde haar voorgevoel. Ze moest
terugkomen voor een uitgebreid
onderzoek, waaronder een echo van de
milt en de lever en een punctie van haar
borstbeen voor beenmergonderzoek.
“Ik was nog steeds heel moe, hoogzwanger
en wist niet hoe ik moest zorgen voor
mijn twee kinderen. Het liefst wilde ik
opgenomen worden, zodat ik tenminste
kon slapen. Ik belandde echt in een
depressie.” Uiteindelijk bleek dat
Charlottes beenmerg niet in orde was.
Ze leed aan aplastische anemie, een
zeldzame ziekte waarbij het beenmerg te
weinig rode bloedcellen, witte bloedcellen
en bloedplaatjes aanmaakt. In haar geval
waren de witte bloedcellen wel op peil.

DACHT:
“IK
WE HEBBEN TWEE

KINDEREN. WE VECHTEN
VOOR DE DERDE!

WEER
KLEUR
Intussen had ze al bloedtransfusies gekregen om
het Hb-gehalte te verhogen. “Ik lag een dag in het
ziekenhuis terwijl het donorbloed langzaam mijn
lichaam instroomde. Ik merkte meteen dat het
me goed deed. Mensen om mij heen zeiden ook:
‘Hé, je krijgt weer kleur in je gezicht!’ Het was wel
symptoombestrijding, maar met de vermoeidheid
verdween ook het gedeprimeerde gevoel. Ik dacht:
ik heb twee kinderen, we gaan voor de derde!
De vechtlust was terug!”
Onder begeleiding van specialisten van het Utrechts
Medisch Centrum en het Wilhelmina
Kinderziekenhuis werd ze voorbereid op de bevalling,
die met 37 weken werd ingeleid. Matthias kwam
gezond ter wereld, en Charlotte hoopte dat met het

einde van de zwangerschap haar
bloedwaardes weer normaal zouden
worden. Dat leek eerst het geval, maar
vier maanden na de bevalling was de
extreme vermoeidheid terug. Een nieuwe
bloedtransfusie volgde. Toen ze twee
maanden later opnieuw instortte,
besloten de artsen een kuur te starten
met medicijnen die de aanmaak van
bloedplaatjes en rode bloedcellen
stimuleren. Afgelopen voorjaar was nog
een bloedtransfusie nodig. “Toen zeiden
ze: ‘Misschien is dit wel je laatste!’” Daar
geloofde ik niks van, maar mijn Hbwaarde schommelt nu rond de 7.0 en is
stabiel, dus wie weet.
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BLOEDDONORSCHAP
Charlotte schat dat ze in totaal zo’n
dertig tot veertig transfusies kreeg,
naast rode bloedcellen ook bloed
plaatjes. “Zonder donorbloed was
ik er niet meer, dat is zeker. Als er
geen zuurstof in het lichaam zit,
kun je niet functioneren. Zo simpel
is dat. Bij elk zakje was ik echt
dankbaar dat er iemand was die
dat voor mij had gegeven.”
Zelf was ze, net als haar moeder,
ook bloeddonor. Omdat ze
donorbloed heeft ontvangen, kan
ze zelf voortaan geen donor meer
zijn. “Helaas,” constateert ze spijtig.
“Het is niet anders. Met de kleine
Matthias gaat het gelukkig
hartstikke goed.” Haar ogen vullen
zich met tranen. “Het is zo’n leuk
mannetje. Een klein wonder.”

Aplastische anemie:
wat is dat?
Charlotte Jagersma heeft
aplastische anemie, een
zeldzame ziekte van het
beenmerg. In Charlottes geval
maakte het beenmerg te weinig
rode bloedcellen en bloedplaatjes
aan. Die laatste spelen een rol
bij de bloedstolling. De rode
bloedcellen leven bovendien
maar kort.
De ziekte kan op elke leeftijd
voorkomen en de oorzaak is
meestal onbekend.
Bloedtransfusies en medicijnen
kunnen complicaties voorkomen
of de symptomen verlichten.
Echte genezing kan alleen met
een stamceltransplantatie, maar
we houden de bloedwaardes
– indien mogelijk – liever op
orde met geneesmiddelen.

“Bloed doneren moet vanzelf
sprekend zijn. Iedereen die zelf
bloed wil ontvangen, zou zelf ook
moeten geven. Dat is recht
vaardig.” Met deze gedachte klom
Jetze Valkema tien jaar geleden in
de muzikale pen. Niet veel later
was het lied ‘Geef je bloed’
geboren.

Spreekwoorden

Patattenbloed
hebben
Heb je iets verkeerds gegeten?
Voel je je niet lekker? Misschien
krijg je dan wel te horen dat
je ‘patattenbloed’ of
‘aardappelenbloed’ hebt.
Daarmee wordt bedoeld dat
je er bleek en ziekjes uitziet.

IK WILDE MENSEN
ACTIVEREN
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Toen Jetze zelf bloed kwam doneren, vertelde de
assistente hem dat er veel donors nodig waren.
Dat was het begin. “Ik wilde graag mensen activeren
met mijn muziek. Niet schrijven over clichés zoals
‘Ik hou van jou,’ maar over een maatschappelijk
thema. Net zoals mijn voorbeelden Bruce Spring
steen en Little Steven dat altijd deden.”

VAN CD’TJE NAAR
EEN LIVE OPTREDEN
“Ik schreef het lied over bloed en heb het opgestuurd
naar de donorassistente. Zo kwam het bij het
hoofdkantoor van Sanquin terecht. Toen kreeg ik de
uitnodiging om het lied live te spelen bij de opening
van de bloedbank in Emmen. Dat was hartstikke
gaaf! Er kwamen veel leuke reacties.”

MUZIEK KAN
MEER BETEKENEN
DAN JE VERWACHT
“Ik hoop dat ik bewustzijn creëer met dit lied.
Ook al is er maar één iemand die overtuigd wordt.
Alle kleine beetjes helpen. Ook hoop ik dat Sanquin
doorgaat met het mooie werk, en dat het voor
iedereen vanzelfsprekend wordt om te doneren.
Ik ga ondertussen door met muziek maken met
mijn band Jetz.”
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Een haast religieuze
ervaring.” Zo be
schrijft fotograaf
Marcus Peters (54)
de eerste keer dat hij
behandeld werd met
immunoglobulinen,
eiwitten die het
lichaam beschermen
tegen infecties en
die de werking van
het afweersysteem
beïnvloeden. “Het
was een wonder
middel. Ik voelde
heel snel een deel
van mijn kracht
terugkomen.”
Een zoektocht van
acht maanden naar
de juiste diagnose
en behandeling ging
hieraan vooraf. Mar
cus: “Het begon drie
jaar terug met een
doof gevoel in mijn
wijsvinger. Al snel
kon ik niet meer
rennen, toen kwam
ik de trap niet meer
op en daarna kon ik
zelfs geen kop koffie
meer optillen. Heel
beangstigend.”

Minder bekend, even levensreddend

Wist je dat jouw bloeddonatie
ook van belang is voor het
maken van geneesmiddelen?
Het antwoord op de vijf meest
gestelde vragen over plasma:
het minder bekende,
maar even levensreddende
bestanddeel van bloed.

Wat is plasma en waar
wordt het voor gebruikt?
Sanquin scheidt jouw bloeddonatie in rode bloed
cellen, bloedplaatjes en plasma. Plasma bestaat voor
namelijk uit water met daarin onder andere eiwitten.
De kleur varieert van vrijwel kleurloos tot gelig
en soms groenig. Soms wordt plasma ingezet om
bij groot bloedverlies het bloedvolume te herstellen,
zoals bij slachtoffers van een ongeluk. De eiwitten
uit plasma zijn onmisbaar bij de productie van
geneesmiddelen tegen een groot aantal, vaak levens
bedreigende, ziekten.

Om welke medicijnen gaat het?
Sanquin maakt twaalf geneesmiddelen uit bloedplasma
voor ongeveer honderd verschillende ziektes.
Bijvoorbeeld voor de behandeling van mensen met
hemofilie, brandwonden of ziektes waarbij de afweer
tegen infecties of eigen lichaamscellen verstoord is.

Marcus heeft MNN,
een zeldzame,
ontstekingsachtige
aandoening van
de zenuw. Via een
infuus krijgt hij
afweerstoffen van
donors toegediend.
“Op de vierde dag
kon ik mijn kopje
koffie weer optillen.
Dat voelde echt als
een wonderbaarlijke
genezing.”

Een haast
religieuze
ervaring

Sindsdien krijgt
hij eens per maand,
soms wat vaker,
immunoglobulinen
die het verloop van
de ziekte afremmen.
Hij is nu zelfs weer
in staat om te wer
ken. “Zonder die
soldaatjes van do
nors zou ik er echt
slecht aan toe zijn.
Die eerste acht
maanden waren
een nachtmerrie.”
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Plasmadonors
geven
gemiddeld

Thyra Hoek (17) heeft
CVID, oftewel com
mon variabele im
muundeficiëntie. Dit
is een afweerstoornis
die voorkomt dat ze
zich kan wapenen
tegen alledaagse
ziekteverwekkers.
Jarenlang bracht ze
het grootste deel van
de dag op de bank
door, tot ze op haar
zestiende immuno
globuline kreeg.
“Er ging een wereld
voor me open. Meer
dan vier uur per dag
kon ik niet functio
neren, maar nu voelde
ik meteen de energie
terugkomen.”

keer plasma
per jaar

Immunoglobulinen
zijn een voorbeeld van
eiwitten die Sanquin
uit plasma isoleert.
Deze eiwitten, ook wel
antistoffen of afweer
stoffen genoemd,
spelen een belangrijke
rol bij de afweer tegen
infectieziekten.
Thyra krijgt dit
plasmageneesmiddel
elke twee weken thuis
toegediend. “Voor
een flesje is heel veel
plasma nodig. Ik ben
daar ontzettend dank
baar voor.” Dankzij
de afweerstoffen van
donors leidt ze nu het
leven van een normale
tiener. “Ik werk weer,
ga naar school en kan
weer uit. Ik ben heel
blij met hoe het
nu gaat.”

Wie maakt de
medicijnen?

Verdient Sanquin
geld aan mijn bloed?

Sanquin Bloedbank verkoopt
ingezameld plasma aan Sanquin
Plasma Products, tegen een
marktconforme prijs die de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft
vastgesteld. Sanquin Plasma
Products verwerkt het plasma tot
geneesmiddelen. Dat is een zeer
ingewikkeld proces met hightech
apparatuur, onder de strengste
hygiënische omstandigheden.

Omdat er meerdere farmaceutische bedrijven actief
zijn op de Nederlandse geneesmiddelenmarkt, verkoopt
Sanquin Plasma Products plasmageneesmiddelen tegen
marktprijzen. Alle eventuele baten worden geïnvesteerd
in materiaal, processen, huisvesting, mensen en
onderzoek. Sanquin keert dus geen winst uit aan derden.
Het gaat Sanquin niet om winst, maar om het voldoen
aan de vraag naar bloedproducten en plasmagenees
middelen. Die bepaalt hoeveel bloed wordt ingezameld.
Nederlandse bloeddonors staan niet meer bloed af dan
nodig is om aan de vraag te voldoen.

De samenstelling
van bloed

Water
90%
Eiwitten
7%

55%
Plasma

Overige stoffen
3%

Cellen
45%

Er ging een
wereld voor
me open

Witte bloedcellen
1%
Bloedplaatjes
5%
Rode bloedcellen
94%

Immunoglobulinen

Hemofilie

Op afspraak

Een belangrijk plasmamedicijn wordt
gemaakt van immunoglobulinen. Dat
zijn antistoffen die het lichaam tegen
infecties beschermen door zich
te hechten aan binnengedrongen
virussen en bacteriën. Ze zijn belangrijk
voor patiënten met bijvoorbeeld
hepatitis A of B, of tetanus.

Medicijnen gemaakt uit plasma zorgen
ervoor dat patiënten met hemofilie een
vrijwel normaal leven kunnen leiden.
Zij missen bepaalde stollingsfactoren
die bij gezonde mensen wel in het
plasma aanwezig zijn. Hierdoor
kunnen spontane bloedingen optreden,
mogelijk met ernstige gevolgen.

Een plasmadonatie
gebeurt altijd op een
afgesproken dag en
tijdstip. De reden
hiervoor is dat de mede
werkers van Sanquin
een plasmadonatie
moeten voorbereiden.
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In 2017 gaven
plasmadonors
keer
Een kwart van al
het plasma uit een
bloeddonatie wordt
gebruikt voor een
transfusie

Spreekwoorden

Doekje
voor het
bloeden
Driekwart wordt
gebruikt voor
de productie van
geneesmiddelen

Kun je ook uitsluitend
plasma doneren?
Ja, dat heet plasmaferese. Bij plasmaferese
wordt bloed al tijdens de afname gesplitst
in plasma en cellen. Tijdens de donatie
ontvang je de rode bloedcellen, witte bloed
cellen en bloedplaatjes terug. Het plasma
wordt opgevangen. Op deze manier wordt
er ruim een halve liter plasma verzameld.
De afname duurt langer dan een gewone
bloedafname: ongeveer een uur, inclusief
de keuring. Omdat je op afspraak komt, is
er wel een minder lange wachttijd. Plasma
geven kan vaker dan volbloed geven,
omdat het lichaam plasma veel sneller
aanmaakt dan bloedcellen.

Het doekje is eigenlijk een smoesje,
want als je een doek om je vinger
hebt, ziet niemand de wond
eronder. Het doekje verraadt dus
niet dat je bloedt. Het doekje voor
het bloeden kan ook ‘een schrale
troost’ betekenen. Je verzint bijvoor
beeld een symbolische maatregel
om de waarheid te verbergen.

Donor Advies Raad

Laat je ideeën
stromen
Als donor vorm je samen met
alle andere donors het hart van
de Nederlandse bloedvoorziening.
Jouw belangen als donor zijn voor
Sanquin dan ook zeer belangrijk.
Omdat Sanquin graag wil dat
donors meedenken en adviseren
over zaken waar je als donor mee
te maken krijgt, is er de Donor
Advies Raad (DAR).

Kennismaken met de DAR
De DAR bestaat uit een tiental donors, die samen een
zo goed mogelijke afspiegeling vormen van de donor
populatie. Zij wonen verspreid over het land, variëren
in leeftijd, en zowel mannen als vrouwen, bloed- als
plasmadonors zijn vertegenwoordigd. De DAR komt
meerdere keren per jaar bij elkaar om met Sanquin te

praten over de belangen van donors. Er is dan ruimte om
onderwerpen te bespreken die de DAR zelf belangrijk vindt,
regelmatig aangedragen door donors uit het hele land.
De DAR heeft in de afgelopen tijd geadviseerd over het
waarderingsbeleid voor donors, de openingstijden van
afnamelocaties en de invulling van Wereld Bloeddonordag.
Ook is mede door inzet van de DAR de leeftijdsgrens voor
doneren verhoogd naar 80 jaar. Afgevaardigden vanuit de
DAR hebben zitting in de klachtencommissie van Sanquin,
de ethische adviesraad en de redactie van Bloedverwant
en het online magazine Gul. Op die manier wordt de stem
van de donor op zoveel mogelijk plaatsen gehoord.

Meedenken met de DAR
Heb je tips of ideeën waar de DAR volgens jou mee aan
de slag zou moeten, dan kun je contact opnemen via
dar@sanquin.nl

Historisch verhaal
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HET ONTSTAAN
VAN DE MOBIELE
BLOEDBANK

HET EERSTE BLOED DAT BETHUNE VERVOERDE,
WAS HELEMAAL BEVROREN MET BEHULP VAN
EEN KOELKAST OP BUTAANGAS. AL SNEL
REED ZIJN ‘MOBIELE BLOEDBANK’ IEDERE
DAG. BETHUNE NAM BIJNA VIER LITER PER
DAG AF. NA EEN PAAR DAGEN HADDEN AL
ACHTHONDERD DONORS ZICH AANGEMELD..

DOOR DE HEVIGE GEVECHTEN ZATEN ALLE ZIEKEN
HUIZEN EN HOTELS VOL MET GEWONDEN. DIT GOLD
OOK VOOR DE VELDHOSPITALEN BUITEN DE STEDEN.
VRIJWILLIGERS VANUIT DE HELE WERELD KWAMEN
NAAR SPANJE OM TE HELPEN.

VAN 1936 TOT 1939 WOEDDE DE BLOEDIGE SPAANSE
BURGEROORLOG, DIE EEN HALF MILJOEN MENSEN HET
LEVEN KOSTTE. DAARNA KWAM FRANCO AAN DE MACHT.
ONDER HEN WAS DE CANADESE
VELDCHIRURG NORMAN
BETHUNE. HIJ MAAKTE
ZICH ZORGEN OVER DE VELE
SOLDATEN DIE DOODBLOEDDEN
TERWIJL HIJ ZE MISSCHIEN
HAD KUNNEN REDDEN.
ER MOEST BLOED KOMEN.

BETHUNE WILDE BLOED NAAR DE GEWONDEN BRENGEN,
MAAR DE WEGEN WAREN SLECHT EN DE AFSTANDEN
GROOT. HIJ LIET ZICH NIET AFSCHRIKKEN EN KOCHT
EEN FORD STATIONWAGEN IN LONDEN.

BETHUNE VERDOOFDE DE GEWONDEN LOKAAL EN MAAKTE EEN SNEE
IN EEN ADER IN DE ELLEBOOG. VIA EEN HOL GLAZEN NAALDJE KON
HET BLOED VANUIT EEN FLES NAAR BINNEN STROMEN. PATIËNTEN
KWAMEN VOOR ZIJN OGEN WEER TOT LEVEN. EEN WONDER!

DE MOBIELE BLOEDBANK WAS EEN GROOT SUCCES.
OOK IN DE TWEEDE WERELDOORLOG HEBBEN MOBIELE
BLOEDBANKEN HONDERDDUIZENDEN SOLDATEN
GERED. ALLEMAAL DANKZIJ HET GOEDE IDEE VAN
NORMAN BETHUNE.

18

19

Spreekwoorden

Doen
alsof
je neus
bloedt
Vraagt je moeder waar haar
lievelingsmok is, die jij per
ongeluk kapot hebt laten
vallen? Dan kun je doen alsof
je neus bloedt, oftewel doen
alsof je van niets weet. Dit
spreekwoord komt van de
bloedneus: hét excuus om
niet te reageren. Want al je
aandacht is nodig om het
bloeden te laten stoppen.

Je doet de koelkast open en ziet dat de melk op
is. Snel even een appje sturen naar je vriendin
die in de winkel staat. Het berichtje komt meteen
aan en binnen een half uur geniet je van je
glaasje melk. Wat nou als je ineens bloed nodig
hebt? En het ziekenhuis niet het beste
bloedproduct voor jou op voorraad heeft?
Wachten op de volgende levering is geen optie.
Auto’s staan vast in het verkeer. De tijd tikt.

Het bloed komt
eraan, op de fiets!
In 2017 startte Sanquin een pilot met
fietskoeriers in Amsterdam. Zij bezorgen
bloed van de bloedbank naar zieken
huizen. De koeriers hebben geen last
van files. Dat levert tijdwinst op.

In 2017 stootte Sanquin
dankzij de fietskoerier
1.200 kilo minder CO2 uit

Fietsen is natuurlijk beter voor het
milieu dan autorijden. De fietskoeriers
bewezen dit, want de pilot zorgde voor
ruim 1.200 kilo (10%) minder CO2 uitstoot dan in de jaren daarvoor. Veel
milieuvriendelijker dus!

We proberen de fietskoerier
steeds meer in te zetten
De pilot was een succes. Zo draagt Sanquin
zijn steentje bij aan een beter milieu. De
koeriers reden snel genoeg en vinden het
mooi om zo’n belangrijk product als bloed
te vervoeren. Sanquin bekijkt daarom in
welke steden en situaties de fietskoeriers
nog meer ingezet kunnen worden.

NAT-lab
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Nucleic Acid testing (NAT)
Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS)
In het NAT-lab wordt donorplasma dagelijks gecontroleerd op bloedoverdraagbare virussen.

Muurposter

Polymerase Chain
Reaction is een
manier om zeer
kleine hoeveelheden
DNA en RNA te
vermeerderen.

Robot

Zet testbuisjes van de
Cobas 6800 over in
zwarte rekken.

Poolrobot
Nachtwerk

Voegt plasma van
verschillende donors
bij elkaar in nieuwe
testbuisjes.

Scherm

Van half twaalf ’s avonds tot drie uur
’s middags wordt het plasma van
drie- tot vierduizend donors getest.

Toont testresultaten.

Analist

Hoofd NAT-lab
Stagiaire Laborant

Cobas 6800

Robot die het donorplasma
checkt op het hepatitis B-,
C- en E- virus, en HIV.

Senior Laborant

Blauwe rekken
Met testbuisjes.

Zwarte rekken

Buisjes plasma voor het maken van archiefmonsters.
Deze worden ingevroren en twee jaar bewaard.
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Donorcafé
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Ik wil
iets terug
doen voor
Nederland
“Ik ben twee jaar en twee
maanden geleden als vluchteling
uit Syrië naar Nederland gekomen.
Direct na mijn aankomst besloot
ik om bloeddonor te worden.
Ik ben heel blij dat ik hier kan
wonen. Bloed geven is voor mij
een manier om iets terug te doen.
Ik bedacht me dat bloed echt heel
belangrijk is voor mensen die ziek
zijn en het nodig hebben. Ik ben
Nederland dankbaar. Zo werk ik
ook elke donderdag als vrijwilliger
bij de Voedselbank.

Keuze genoeg
in het donorcafé

In het donorcafé kun je weer op krachten
komen nadat je bloed hebt gegeven.
Je kunt er van alles krijgen. Van koffie
met de beroemde roze koek tot Cup-a-Soup
met een broodje. En bij warm weer zelfs
een ijsje! Pak waar je zin in hebt.

In Syrië heb ik een paar keer bloed
gegeven. Daar was dat verplicht
in de diensttijd, maar bijvoorbeeld
ook wanneer je je rijbewijs wilt
halen. Nu kies ik er vrijwillig voor.
Bloed geven is hier heel goed
geregeld. De machines zijn
allemaal heel nieuw en het
doneren doet geen pijn. Ik vind
het fijn om te doen.”
Atef Eshak (36)

Doktersvragen
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Oproepkaart
op de mat?

Dokter, hoe zit dat?

Dan is jouw bloed echt nodig!
Wanneer er een oproepkaart van
Sanquin op je mat ligt, betekent
dat dat je bloed hard nodig is.
De bloedbank rekent op jou.
Jouw bloed is op dit moment nodig
Je krijgt alleen een oproepkaart als jouw bloed nodig
is. Sanquin houdt altijd goed in de gaten hoeveel
bloed er op voorraad is. Te veel is niet goed, want
bloed is beperkt houdbaar. Te weinig natuurlijk
ook niet, want in het ziekenhuis moeten ze altijd
op donorbloed kunnen rekenen.

WAAROM VRAGEN JULLIE
NAAR MIJN BEZOEK AAN
HET BUITENLAND?
IK BEN BIJ DE TANDARTS
GEWEEST. MAG IK VANDAAG
GEWOON KOMEN?
Na een controle bij de tandarts mag je
dezelfde dag gewoon komen doneren.
Ook na het bleken van tanden is er geen
uitstel nodig. Voor alle kleine behande
lingen, zoals het verwijderen van
tandsteen, het vullen van gaatjes en het
plaatsen van een kroon, hanteren we een
dag uitstel. Na meer ingrijpende ingrepen
zoals het trekken van een kies of een
wortelkanaalbehandeling, mag je pas
na een week weer komen geven.
De gedachte achter deze regels is dat
bloed veilig moet zijn. Als de tandarts je
heeft behandeld, kunnen de bacteriën uit
je mond in je bloed komen. Voor jezelf is
dat geen probleem, want jij hebt een goed
afweersysteem. Voor patiënten die jouw
bloed ontvangen, kan het een risico
betekenen.
Heb je een ontsteking gehad of
antibiotica gebruikt? Dan geldt een
uitsteltermijn van twee extra weken.

Er zijn landen waar bepaalde infectie
ziektes voorkomen waarvan de ziekte
verwekkers kunnen worden overgedragen
via specifieke muggen. We willen
uitsluiten dat er in je bloed bacteriën,
virussen of parasieten aanwezig zijn
die gevaarlijk zijn voor de ontvanger
van je bloed. Het is mogelijk dat je
deze ziekteverwekkers via jouw bloed
doorgeeft, ook als je er zelf geen last
van hebt. Daarom stellen we een
donatie tijdelijk uit als je recent in
zo’n land bent geweest.
Op dit moment geldt na een verblijf
buiten Europa minimaal vier weken
uitstel voor alle donors. Na het bezoek
aan een malariagebied stellen we een
donatie zes maanden uit. Dit geldt alleen
voor bloeddonors, niet voor
plasmadonors.
Binnen Europa heerst geen malaria,
maar in bepaalde landen komt wel een
infectie voor die wordt veroorzaakt door
het West-Nijlvirus. Daarom vragen we
ook naar de reizen binnen Europa, zodat
we de donatie zo nodig kunnen uitstellen
met vier weken. Doe bij twijfel de
donortest op Sanquin.nl, zodat je niet
voor niets komt.

Laat het weten als je niet kunt

HOE HOUD
IK MIJN
HB OP PEIL?

NA MIJN DONATIE KREEG
IK EEN PIJNLIJKE BLAUWE
PLEK. HOE KOMT DAT?
Een blauwe plek of bloeduitstorting
ontstaat doordat bloed onder de huid
loopt tijdens of na het aanprikken. De
plek kan na een paar dagen wat groter
worden en zich verplaatsen. De kleur
kan veranderen in geel of groen. Dit zijn
onschuldige klachten waar je je geen
zorgen over hoeft te maken. Vervelender
wordt het als de blauwe plek ook pijnlijk
is of wordt. Probeer in dat geval de arm
te ontlasten. Met het verdwijnen van
de zwelling, neemt de pijn meestal
vanzelf af.
Je kunt ook pijn krijgen zonder dat er een
blauwe plek te zien is. In dat geval kan er
bij het aanprikken een pees of zenuwtakje
geraakt zijn. Gelukkig verdwijnt ook deze
pijn meestal vanzelf, maar dat kan soms
wel een paar weken duren.

Hier heb je zelf weinig invloed op.
Op het moment dat je bloed geeft, daalt
je hemoglobinegehalte (Hb) tijdelijk.
Omdat een deel van je hemoglobine
uit ijzer bestaat, verlies je dus ook ijzer.
Het kost minimaal enkele weken voordat
je Hb en ijzer weer op het oude peil zijn.
De tijd voor het herstel van je ijzer
voorraad wordt vooral bepaald door
genetische aanleg en is voor iedereen
verschillend. Er is ook een behoorlijk
verschil tussen mannen en vrouwen.
Voeding speelt een rol, maar met een
gezond en gevarieerd voedingspatroon
krijgen de meeste mensen voldoende ijzer
binnen. We checken bij volbloeddonors
ook regelmatig hoeveel ferritine* je in je
bloed hebt. Je Hb-gehalte zegt namelijk
niet alles over je totale ijzervoorraad.
Je ferritinewaarde is daarvoor een betere
maat. Afhankelijk van de uitslag kunnen
we dan – zo nodig – de periode tussen de
donaties aanpassen.
*De bepaling van de ferritinewaarde wordt op
dit moment stapsgewijs in het land ingevoerd
en wordt daarom nog niet overal gedaan.

Kun je dit keer niet? Laat het even weten. Zo word
je snel weer geselecteerd voor een oproep als we
jouw bloedgroep nodig hebben. Op deze manier
blijft de bloedvoorraad op peil. Er zijn helaas
ook periodes waarin minder donors langskomen.
In dat geval probeert Sanquin de donor vaker
en op verschillende manieren te benaderen,
bijvoorbeeld door te bellen of sms’en.

Op vakantie?
Tijdens de vakantieperiode gaan veel mensen
ertussenuit, ook naar het buitenland. Voor veel
vakantielanden geldt tegenwoordig dat je bij
terugkomst een bepaalde periode geen bloed mag
geven. Daarom vinden we het fijn als je voor je
vakantie nog komt geven.

We helpen je herinneren
Je krijgt niet alleen een oproepkaart, maar ook
een e-mail als je na veertien dagen nog niet hebt
gereageerd.

Hoe vaak je een oproepkaart
krijgt, hangt af van je bloedgroep
De meeste Nederlanders (47%) hebben bloedgroep O.
Waar donors met bloedgroep A, B of AB soms maar
één oproep per jaar ontvangen, worden donors met
bloedgroep O veel vaker opgeroepen. Iedereen kan
O-negatief bloed zonder problemen ontvangen, dus
dit gebruiken ze bij noodgevallen in het ziekenhuis.
Daarom is O-negatief bloed vaker nodig.
Als je een oproepkaart krijgt, hebben we
je hard nodig! We zien je dan ook graag
verschijnen bij een van onze afnamelocaties.
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Ook onze

geven bloed

“Ik had als dierenarts steeds vaker bloed nodig”
Aanvankelijk had Cris als dierenarts zelf wat zakjes bloed op voorraad,
maar al snel had hij vaker donorbloed nodig dan hij zelf kon regelen.
Tijd voor een dierenbloedbank. “Ik zocht contact met Sanquin, we deelden
kennis en ik kon hun apparaten gebruiken. Zo is het allemaal begonnen.”

Ook huisdieren
hebben wel eens
donorbloed nodig.
In het Overijsselse
Nijverdal staat een
van de weinige
dierenbloedbanken
van Europa.
Elk jaar staan
zo’n zeshonderd
honden en katten
bloed af. Daarmee
redden ze levens
van duizenden
andere honden
en katten uit
Nederland, België
en Duitsland.
Oprichter Cris van
der Meiden vertelt
hoe het begon.

“Het pionieren, de techniek verbeteren en het
werven van donors: het is allemaal leuk werk”
Het aantal dierendonors neemt toe. Dit geldt ook voor de vraag naar bloed,
vermoedelijk omdat het aanbod er nu is, en omdat mensen meer te besteden
hebben dan vroeger. “We krijgen steeds meer vragen uit het buitenland,”
aldus Cris. “In Europa zijn we een van de weinige dierenbloedbanken.
In Nederlandkan doneren alleen in Nijverdal.”
Soms vragen mensen of de dierenbloedbank bij hen langskomt. Cris:
“We hebben wel eens gedacht aan een mobiel priklab, maar dat is nu
nog niet haalbaar. Er zijn bij één donatie maar liefst drie assistentes
en een dierenarts nodig.”
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Verreweg de meeste
donaties komen van honden

“

Ik had als
dierenarts
steeds
vaker bloed
nodig

Ook geven steeds meer katten bloed, maar waarom
alleen honden en katten? Daar is simpelweg de
meeste vraag naar. In theorie kunnen andere dieren
ook bloed doneren, bijvoorbeeld veulens. Als die in
de eerste 24 uur na de geboorte geen moedermelk
drinken, krijgen ze geen cruciale antistoffen binnen.
We zouden ze plasma kunnen geven. Wie weet
gebeurt dat in de toekomst.

Na afloop een beloning
De dierenbloedbank onderzoekt eerst het bloed van
de donor, want dieren hebben ook bloedgroepen en
doneren kan alleen aan dieren met dezelfde bloed
groep. Verder moet de hond of kat gezond, zwaar
genoeg en minimaal een jaar oud zijn. Zo heeft het
dier geen last van de donatie en wordt de ontvanger
van het bloed er niet ziek van. De eigenaren krijgen
vier tot zes keer per jaar een oproep om met hun
dier langs te komen. Het doneren zelf duurt vijf tot
zeven minuten. Natuurlijk krijgt de hond of kat na
afloop iets lekkers.

“Ik denk nog vaak aan
de Rotterdamse kat”
Cris heeft veel meegemaakt in zijn praktijk,
maar de Rotterdamse kat zal hij nooit vergeten.
“Ze was bevallen, maar kreeg een bloeding.
De dierenambulance heeft haar, begeleid door
een politieauto, naar Nijverdal gereden. Na een
bloedtransfusie kon ze gezond weer naar huis.
Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Wist je dat …
Het niet uitmaakt
van welk ras de hond
of kat is om te
kunnen doneren?
Honden twee verschil
lende bloedgroepen
hebben? DEA 1.1
positief of DEA 1.1
negatief.
Katten drie verschil
lende bloedgroepen
hebben? A, B of AB.
Honden minimaal
22 kilo moeten wegen
om te doneren en
katten minimaal
4 kilo?
De dierenbloedbank
ook zieke honden
en katten behandelt?

Spreekwoorden

Het
bloed
kruipt
waar
het niet
gaan
kan
Eigenlijk staat hier: “Als het
bloed niet vrijuit kan
stromen, zoekt het op andere
manieren zijn weg.” Dit
spreekwoord heeft drie
betekenissen:
1. Uiteindelijk komt iemands
ware aard wel naar boven.
2. Vroeg of laat ga je een
oude liefde of voorkeur
toch achterna.
3. Bloedverwanten, hoe ver
weg ook, nemen het voor
elkaar op.

“

Water
drinken
helpt!
30

Een beetje misselijk of duizelig
worden na een bloeddonatie.
Of zelfs flauwvallen. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
Bij de bloedbank doen we er
alles aan om te voorkomen
dat bloed geven een akelige
ervaring voor je wordt.
Gouden tip: drink een groot
glas water kort voordat je
bloed gaat geven!
Een groep onderzoekers van Sanquin kijkt
naar hoe het komt dat sommige donors
last krijgen wanneer ze bloed geven. Is het
een fysieke reactie op het verlies van een
halve liter bloed? Zijn spanning en angst
de oorzaak? Maar vooral: hoe kan het
worden voorkomen?
“Er zijn veel factoren die kunnen
meespelen wanneer een donor niet lekker
wordt,” vertelt donorarts Elise van den
Brekel, lid van de werkgroep preventie
donorcomplicaties. “Een van de dingen
waar we ons mee bezig houden is de wateren zouthuishouding.”
Deze zomer rondde Sanquin een belangrijk
onderzoek af naar de relatie tussen water

drinken voorafgaand aan de donatie
en het al dan niet last krijgen van
misselijkheid, duizeligheid of flauwvallen.
Ruim achtduizend jonge bloeddonors –
tot dertig jaar – die voor de eerste, tweede,
derde of vierde donatie kwamen, deden mee
aan het onderzoek. Een deel van de groep
kreeg kort voor de donatie 330 ml of een
halve liter water te drinken, een ander deel
kneep vooraf in een balletje en het overige
deel van de groep deed niets anders dan
anders. De donors kregen vervolgens in de
week na de donatie de vraag of ze tijdens of
na het bloed geven last hadden gehad van
misselijkheid, duizeligheid of flauwvallen.

Minder last
Overduidelijke uitkomst: vooraf een groot
glas water drinken helpt! Van de donors
die vooraf water dronken, had 23 procent
minder last van misselijkheid of flauwte
dan in de overige twee groepen. Alleen
bij donors die voor het eerst kwamen,
zagen de onderzoekers geen verschil
tussen de verschillende groepen. Mogelijk
is dit te verklaren door de extra zorg en
aandacht die donors bij hun eerste donatie
standaard krijgen.
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Tips voor
zorgeloos
geven
• Eet altijd iets en
drink meer dan
normaal, zowel
voor als na de
donatie.
• Ga op de dag van
het bloed geven
niet intensief
sporten of zwaar
lichamelijk werk
doen.

Vooraf een
groot glas water
drinken, helpt
nare reacties
voorkomen

• Stel saunabezoek
op de dag van het
bloed geven uit.
• Zoek afleiding
tijdens het geven.
Maak een praatje,
luister muziek of
lees wat.
• Bestrijd duizelig
heid door tijdens
de donatie je
benen te kruisen
en de spieren van
benen en billen
afwisselend vijf
seconden aan te
spannen en te
ontspannen.
• Sta niet te snel
op na afloop.
• Als het wondje van
de aangeprikte
arm gaat bloeden,
houd de arm
dan gestrekt
omhoog. Oefen
gedurende een
paar minuten druk
uit op de wond met
een schoon (zak-)
doekje.

Opvallend is dat het niet uit blijkt te maken
hoeveel water je precies drinkt. Er zat geen verschil
tussen de groep die 330 ml dronk en de groep die
een halve liter dronk. Een flink glas water is dus
voldoende om nare reacties te voorkomen.
“Wat we in de praktijk eigenlijk al automatisch
doen, blijkt dus terecht,” merkt Elise op. “Niet voor
niets geef je iemand iets te drinken wanneer hij
zich niet lekker voelt.” Ook uit eerder onderzoek
onder gezonde mensen en patiënten met een lage
bloeddruk was al gebleken dat water drinken
vooraf helpt.

Zo prettig mogelijk
Elise en de rest van de werkgroep zijn alle donors
die aan het onderzoek hebben meegewerkt heel
dankbaar en ze zijn blij met de duidelijke uitkomst.
“We doen er alles aan om de donatie voor donors
zo prettig mogelijk te maken. Als iemand een keer
niet lekker wordt, is dat een nare ervaring die
bovendien een volgende keer bloed geven
misschien nog spannender maakt. Dat willen we
graag voorkomen, zeker bij de relatief onervaren
donors. Nu we het zo zeker weten, drukken we
elke donor extra op het hart vooraf een groot glas
water drinken.”

Gamen
tegen
flauwvallen
Zou je met een computerspel
je brein kunnen trainen in het
omgaan met stress of angst?
En zo voorkomen dat je
hierdoor duizelig wordt of
zelfs flauwvalt bij de
bloedbank?
Neurowetenschapper Lisanne Huis in ’t
Veld, onderzoeker bij Sanquin, denkt dat
het kan. Ze gaat de komende vier jaar,
in samenwerking met de Universiteit van
Tilburg, onderzoek doen naar de reacties
van ons brein op bloed geven, en uitzoe
ken hoe ze die met een game kan beïn
vloeden.
“Razend interessant,” noemt Lisanne de
verschillende manieren waarop donors
reageren. “De een heeft nergens last van,
terwijl bij de ander de stress al oploopt
wanneer hij of zij de bloedbank binnen
stapt. Eerder onderzoek wijst uit dat die
stress zich langzaam opbouwt, maar wel
al begint in de wachtruimte.”
Ze zoekt naar een manier om deze donors
te helpen controle te geven over deze
emoties.
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Rinus Leeuw
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Je leert
controle
krijgen over
je emoties
Spreekwoorden

Het
bloed
stolt
hem
in de
aderen
“We willen een game ontwikkelen waarmee je je brein
traint. Deze methode, biofeedback, wordt al toegepast
bij andere doelgroepen zoals kinderen met een angst
stoornis.”
Ze werkt nu aan een ‘zen-achtig’ spel, The Watergarden,
met een vijver waarin je dieren verzamelt en de op
dracht krijgt te zorgen dat het mooi weer blijft. Een
warmtecamera leest lichamelijke reacties af van je
gezicht. Als de camera ziet dat de spanning zich op
bouwt, verdwijnt de zon achter de wolken. Lisanne:
“De donor kan met deze game experimenteren met
manieren om het stressgevoel te laten afnemen en
dus die zon weer te laten schijnen. De een zal dat
lukken door aan iets leuks te denken, een ander heeft
misschien meer baat bij een ademhalingsoefening.
Iedereen reageert anders, maar het idee is dat je al
spelend zelf leert hoe je controle krijgt over je emoties.
Daarmee voorkom je dat de spanning oploopt.”
De warmtecamera kan gewoon op een mobiele
telefoon gebruikt worden, waardoor je de game in de
toekomst in de wachtkamer kunt spelen. Hoe de game
er precies uit gaat zien, ligt nog open. The Watergarden
is een eerste idee. Samen met een groep donors gaat
Lisanne op zoek naar de beste vorm.

Dit betekent dat hij vreselijk
geschrokken is. Bijvoorbeeld
van die ene scène in een hor
rorfilm. Gaat bloed echt stollen
van angst? Het antwoord is
“ja”, ontdekten onderzoekers
van het Leids Universitair
Medisch Centrum. Het is een
verdedigingsstrategie van je
lichaam voor een bedreigende
situatie (die er natuurlijk niet
altijd echt is). Maar geen
zorgen: deze tijdelijke stolling
kan geen kwaad.

Frans Rijkaart

Godwin Zwanenburg
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Jan Willem Schuit

Kor Fierens

Eduard Kerssemakers
& Hans Smulders
(niet op de foto)
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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 Donorvereniging
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
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HELP JIJ
MEE MET
DONORS
WERVEN?
De vraag brandt op je lippen. Je wilt dit al zo lang. En nu
staat ze daar. Zal je dan maar gewoon…? Je doet het gewoon.
Vastbesloten stap je op haar af en vraagt: “Wil je misschien
bloeddonor worden?”

Tips

Check
check
dubbelcheck
Negen
handige tips

Colofon
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Bloedverwant is
een uitgave van
Stichting Sanquin.
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Merlijn van Hasselt
Hezeke Hoefnagel
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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.

Fleur Schrader
Henk van der Meij
Donor Advies Raad
Tekstbijdragen
Annemarie Geleijnse
Rineke van Houten
Rianne Meijer

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

Arthur Remacle
p16
Adam Lane
p24
Vormgeving

Geef wijzigingen door via
sanquin.nl/wijziging.

Adam Lane
Dimitri van Loenen
Total Design
Druk en distributie

Geen betere ambassadeur voor het bloeddonorschap dan de
donor zelf. Sanquin is dan ook heel blij als donors willen helpen
met de werving. Maar hoe pak je dat aan?

ZEG HET VOORT!

DIE ENE VRAAG

PLAKKEN MAAR!

Iemand overtuigen om bloed te geven is
makkelijker als je dat zelf ook al doet. Dan
kun je er uit eigen ervaring over praten en
de twijfel bij anderen proberen weg te
nemen. En wie weet… misschien
overtuigen zij ook weer anderen.

De vraag écht stellen is toch lastig,
dus hoe pak je dat aan? Laat het
wervingspakket je daarbij helpen! Met
onze bloedmooie kaarten, posters en
stickers kun je het jezelf hopelijk wat
makkelijker maken. Zo verspreidt onze
boodschap zich nog sneller, en dat levert
nóg meer donors op. En dat allemaal
dankzij jou en de mensen om jou heen!

Heb je meer hulp nodig bij het stellen van
die ene vraag? Ga dan naar sanquin.nl/
bloedmooi en vraag een wervingspakket
aan. De stickers heb je alvast, dus
plakken maar!

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.
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die belangeloos
iets afstaan,
waar ze anderen
mee helpen.
Hulde!
Sandra

dtransfusies
aren mijn
ichtpunt,
rdoor ik weer
oop kreeg.
Bas

is super!
Teun

Lieve donoren
bedankt!
Jullie zijn zo
waardevol!
Anita

Gijs

Jullie zijn mijn
helden.

Op dat
moment
komt dat
heel dichtbij.
Sta er eens
bij stil! THX
HEROES.
Giny

Frank

Als ik
niet (veel)
donorbloed
ad gekregen,
was ik nu al
1 jaar dood
geweest.
Bedankt!
Hans

Lieve
bloeddonors,
zonder
jullie inzet
was mijn
vrouw en
moeder van
twee jonge
kinderen er
niet meer
geweest. Heel
erg bedankt.
Gert-Jan

Bloed
geven ...
bloedmooi!

hartverwarmende
daad!

Ron

Floor

Alle mensen
redders bedankt
voor alle tijd die
jullie nemen om
zieke mensen te
redden. Top.
Sylvie

t

Dankzij
oeddonoren
leef ik nog.
Ik ben ze
eeuwig
dankbaar!
Yvonne

Ik ben
onbeschrijflijk
gelukkig,
want dankzij
jullie heb ik
de bevalling
overleefd.
Anne

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!

Dankzij
bloeddonaties
heb ik de
afgelopen
drie jaar mijn
leven kunnen
verlengen.
Paul

Dikke duim.
Valerie

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

Na de v
te vro
bevallin
mijn twe
hadden
de jong
bloed no
Dus a
donors:
verdie
alle lo

Claire

Dankzij jullie
kreeg ik voldoende
bloed tijdens mijn
leukemiebehandeling.
HARTSTIKKE
BEDANKT allemaal!

Ik had wegens
een ernstige
bacterie bloed
nodig, dank je,
donor.

Marjolein

Jullie zijn
FANTASTISCH.

Kim

Esther

Bedankt!

Suzanne

lke druppel
rd!

Bedankt dat
mijn hart
en lichaam
nu weer
volstroomt
met jullie
bijzondere
bijdrage.
Hannah

Anissa

et bloed geven,
d je misschien
wel een
mensenleven.
Bedankt lieve
donormensen
en voor jullie
lf de allerbeste
wensen!

Als er geen
bloeddonors
waren
geweest,
was ik als
rhesusbaby
niet meer
in leven...
Bedankt voor
alles.

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

Ook ik ben
dankbaar! 16
zakken bloed
ontvangen en
daardoor nu zo blij
om mijn kindjes te
zien opgroeien.
Thanks!.

Maartje

Maartje

Alle
mensenredders,
bedankt voor
alle tijd die jullie
nemen om zieke
mensen te redden.
Toppie.

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

Sylvie

Sibel

Dankzij
jullie kan ik
nog elke dag
genieten van
het leven.

Bloed geven
zorgt voor
verbondenheid.
Pieter

b

d

Jullie heb
mij ee
toekom
gegeve

Maarten

