Vestiging Leiden

Vestiging Nijmegen

E info@matchis.nl

Stichting Matchis

Stichting Matchis

I www.matchis.nl

Plesmanlaan 1b

Locatie: Radboudumc (476)

F 071 521 04 57

2333 BZ Leiden

Geert Grooteplein zuid 10

T 071 568 53 00

6525 GA Nijmegen
T 024 361 41 60

PERSBERICHT
Leiden, 8 oktober 2019
Stamcelwijzer al 50.000 keer bezocht en ingevuld
Op zaterdag 21 september, wereld donor dankdag, lanceerde Stichting Matchis de Stamcelwijzer.
Na enkele weken hebben al ruim 50.000 mensen dit nieuwe voorlichtingsmiddel bezocht en ingevuld. Daarmee
komen ze veel te weten over stamceldonatie en kunnen ze direct zien of ze zelf ook stamceldonor kunnen
worden.
Eerst de inhoud, dan de werving
Stichting Matchis krijgt vaak de opmerking te horen dat men “misschien wel donor wil worden maar er nog te weinig
van afweet”. Vooral voor mensen die nog twijfelen, snel antwoorden op hun vragen willen en zich afvragen of ze
donor kunnen worden is de Stamcelwijzer bedoeld. Op een speelse manier kan men door de vragen en antwoorden
heen lopen.
Gelet op de reacties van gebruikers en het aantal mensen dat er gebruik van maakt lijkt de Stamcelwijzer aan een
behoefte te voldoen. Lang niet alle mensen die de vragen beantwoorden worden donor, maar weten vanaf nu wel
veel meer over dit soms moeilijke onderwerp.
Stichting Matchis
Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een
stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Een
stamceltransplantatie is voor deze patiënten vaak de laatst mogelijke behandeling om te kunnen overleven. Ondanks
de stijging van het aantal stamceldonoren de laatste jaren is er nog steeds een groot tekort.
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Noot voor de redactie:
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bert Elbertse van Stichting Matchis.
Telefoon: 06 534 06 181
Email. Bert.elbertse@matchis.nl
De Stamcelwijzer is te vinden op Stamcelwijzer.nl

