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200.000e stamceldonor in Nederland geregistreerd 
 
 

Vandaag ontving Bruno Bruins Minister voor Medische Zorg en Sport de 200.000e stamceldonor.  
Deze nieuwe donor meldde zich recent aan en bleek daarmee de 200.000e Stamceldonor die in Nederland is 
geregistreerd.  
 
Nederland had begin 2015 ongeveer 54.000 stamceldonoren. Door gerichte wervingsacties uitgevoerd door 
Stichting Matchis en de aandacht voor de verhalen in de media van enkele patiënten die een 
stamceltransplantatie nodig hadden, is dit aantal inmiddels fors gegroeid. De financiering van een deel van de 
wervingsactiviteiten is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.  
 
Minister Bruins ontving de 25-jarige Floris Baartmans, de 200.000e donor, op het ministerie. De minister bedankte 
de nieuwe donor voor zijn aanmelding, stond stil bij het belang van stamceldonatie en hoopte dat velen het 
voorbeeld van Floris zullen volgen. De donor zelf noemde het ‘heel normaal’ dat hij zich als stamceldonor had 
opgegeven. “Er stond een informatiekraam bij ons op het werk en er was weinig nodig om me te overtuigen van 
het belang van stamceldonatie”. De nieuwe donor werd door de minister bedankt met een bloemetje en een 
kleine attentie. Ook ontvingen hij en de minister het boek ‘Papa’s bloed’ waarin een patiënt zijn eigen verhaal op 
aangrijpende wijze deelt.  
 
Stichting Matchis 
Stichting Matchis is het Nederlandse centrum voor stamceldonoren en zorgt dat patiënten met leukemie en 
andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best 
passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen 
geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat ze overlijden. De kans dat een potentiële donor een match 
is met een patiënt en daadwerkelijk stamcellen doneert is heel klein. Daarom is een grote groep potentiële 
donoren noodzakelijk.  
 

 
 
Onderschrift bij de foto – foto kan worden opgevraagd via onze persvoorlichter 
Minister Bruins met de 200.000e donor, Floris Baartmans 
(foto kan rechten vrij worden gebruikt) 
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