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Leiden, 20 september 2019 

 

Start nieuw voorlichtingsmiddel: De Stamcelwijzer   

Ferdi Stofmeel, de nieuwe ambassadeur van Stichting Matchis presenteert via een landelijke campagne een nieuw  

voorlichtingsmiddel: De Stamcelwijzer (Stamcelwijzer.nl). Een middel waarmee men via vraag en antwoord veel  

te weten kan komen over stamceldonatie.  

 

“Ik wil best wel nadenken over stamceldonor worden, maar ik moet er toch eerst meer van weten”. Het is deze 

opmerking die Stichting Matchis het meeste hoort. De afgelopen jaren is het aantal stamceldonoren van ongeveer 

50.000 in 2014 naar ruim 290.000 gestegen.  

Veel mensen worden stamceldonor op basis van persoonlijke verhalen van patiënten. Velen geven echter ook aan 

eerst meer te willen weten over het onderwerp voordat ze een besluit kunnen nemen. Voor hen is de Stamcelwijzer 

ontwikkeld. 

 

De Stamcelwijzer 

Dit nieuwe voorlichtingsmiddel legt via vraag en antwoord uit waar we het over hebben bij stamceldonatie. 

Gebruikers kunnen snel door de vragen heen maar ook, als ze dat willen, veel meer achterliggende informatie lezen. 

Uiteindelijk komt men te weten of men (ook) stamceldonor kan worden. Over enige tijd zal de Stamcelwijzer 

onderdeel uit maken van een lespakket voor middelbare scholen. 

De Stamcelwijzer wordt bekend gemaakt via radiospotjes, Abri’s en een social-media campagne.  

De campagne start op zaterdag 21 september, Wereld Stamceldonordag. 

 

Ferdi Stofmeel 

De nieuwe ambassadeur van Matchis stond al enige tijd ingeschreven als stamceldonor. Enkele maanden geleden 

deed Matchis een oproep onder donoren om vrijwilligerswerk te doen. Ferdi meldde zich. “Ik wilde heel graag iets 

doen en dan het liefst als ambassadeur om zoveel mogelijk donoren te werven. Deze campagne is mijn eerste 

activiteit. De komende tijd gaan we kijken op welke manier ik me nog meer kan inzetten. Er is nog steeds een groot 

tekort aan stamceldonoren en ik wil graag mijn steentje bijdragen om dat te veranderen”.  

 

Ferdi Stofmeel is bekend van een groot aantal tv-programma’s, films en theaterproducties.  

Bij het grote publiek is hij vooral bekend van Komt een man bij de dokter, Rundfunk, Heer en Meester en De Regels 

van Floor.    



 
 

 

 

 

 

 

De nieuwe ambassadeur presenteert de Stamcelwijzer tijdens een feestelijke bijeenkomst  

op de Wereld Stamceldonordag (21/09) aan mensen die daadwerkelijk stamcellen hebben gedoneerd. 

 

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 afbeelding van de poster in de bijlage kan rechtenvrij worden gebruikt.  

De Stamcelwijzer is te vinden op Stamcelwijzer.nl 

Meer informatie over de ondersteunende campagne is te zien op een aparte pagina op de site van Stichting Matchis  
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