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5.000 nieuwe stamcelregistraties in één week! 
 
 
Na de oproep van de ernstig zieke Thijs Slegers een week geleden, hebben zich inmiddels ruim 5.000 
mensen als stamceldonor geregistreerd. Hiermee zal het totale stamceldonorbestand in Nederland boven 
de 400.000 komen.   
 
De oproep waarin Thijs Slegers aangaf dat er voor hem geen hoop op genezing meer is, heeft velen geraakt en 
tot actie aangezet. Slegers riep mensen op om zich aan te melden als stamcel- en/of bloeddonor. Die oproep 
hebben ongelooflijk veel mensen in Nederland opgevolgd.  
Naast de 5.000 nieuwe aanmeldingen wordt Matchis overspoeld met vragen over stamceldonatie en berichten 
van mensen die Matchis en de werving van donoren willen ondersteunen. Meerdere sportclubs willen gehoor 
geven aan de oproep van Slegers door ook zelf te gaan werven.  
“Dat is wel heel opvallend” stelt Bert Elbertse, verantwoordelijk voor de voorlichting en werving van 
stamceldonoren bij Matchis, “de oproep wordt ook in de sportwereld breed opgepakt. Dat maakt de huidige 
aanwas ook uniek. Het zijn voor het grootste deel mannen die zich inschrijven. Dat hebben we bij Matchis 
nooit eerder zo massaal gezien”.   
 
Meer activiteiten 
Toeval wil dat vrijdagavond 10 februari ook al een actie in Tilburg stond gepland. De wedstrijd van Willem II 
tegen FC Dordrecht staat in het teken van stamceldonatie ter nagedachtenis aan Serge Rossmeisl, de recent 
aan leukemie overleden directeur Federatie van betaald voetbal organisaties en groot Willem II supporter. 
Matchis zal voorafgaand aan deze wedstrijd ook collecteren.  
Zaterdag zal in het PSV stadion uitgebreid aandacht zijn voor bloed- en stamceldonatie. Maandagavond volgt 
een vier uur durende live-uitzending op ESPN vanuit het PSV-stadion waarvoor de voorbereidingen in volle 
gang zijn. 
 
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.  
 
 


