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De 100e stamceldonatie van 2019 

Leiden, 3 juli 2019 - De stijging van het aantal gematchte stamceldonoren in Nederland zet door.  

Inmiddels hebben we de 100e stamcelafname van dit jaar bereikt.  

 

Met deze 100e stamceldonor zet de stijging van de afgelopen jaren door.  

Waren er in 2016 nog 50 matches, in 2017 steeg dit naar 99. In heel 2018 waren het er 133. En nu, 

halverwege 2019 al 100. Deze toename heeft grotendeels te maken met de groei en verjonging van het 

stamceldonorbestand.  

Jonge donoren hebben een grotere kans om opgeroepen te worden omdat de genezingskans voor de patiënt 

toeneemt als de stamcellen van een jonge donor komen. 

 

Gedeelde 100e donor 

De 100e ‘plek’ wordt gedeeld door twee donoren die op dezelfde dag en moment hun stamcellen doneerden.  

Jeffrey en  Peter doneerden ieder voor patiënten die zich ergens op de wereld bevinden. Patiënten voor wie een 

stamceltransplantatie vaak de laatste kans op overleven is. Lees hier hoe Jeffrey en Peter de stamceldonatie 

hebben ervaren: https://www.matchis.nl/actueel/de-100e-stamceldonatie-van-2019/  

 

Stichting Matchis 

Stichting Matchis is het Nederlands 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. 
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Bert Elbertse Telefoon: 06 534 06 181 Mailadres: Bert.elbertse@matchis.nl 

 




