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Persbericht 
 
Dit jaar al 11.000 nieuwe registraties stamceldonoren 
 
19 februari 2023 - De oproep van de ernstig zieke Thijs Slegers, iets meer dan twee weken geleden, heeft 
veel losgemaakt. Inmiddels hebben zich na zijn bericht ruim 8.300 mensen ingeschreven als stamceldonor. 
Tellen we daar de inschrijvingen van januari bij op dan komt het totaal op ruim 11.000 nieuwe inschrijvingen 
tot nu toe in 2023. Nooit eerder schreven aan het begin van het jaar zich zoveel mensen in als stamceldonor.  
 
De oproep heeft vooral veel onder mannen en sporters losgemaakt. Dat is te zien aan de reacties die Matchis 
krijgt en de discussies op social media. Van de nieuwe inschrijvingen in de afgelopen twee weken is bijna 70% 
man en 30% vrouw. In het totale stamceldonorbestand is het nu precies andersom. Van de inmiddels 400.000 
Nederlandse stamceldonoren is 70% vrouw en 30% man.  
 
Inhaak campagne 
Komende week start Matchis een campagne die inhaakt op de respons van de afgelopen weken. Via social 
media kanalen zullen mensen nogmaals worden geattendeerd op stamceldonatie. Sport is daarbij de rode 
draad. “Deze campagne heeft eigenlijk twee doelstellingen” zegt Bert Elbertse, binnen Matchis 
verantwoordelijk voor de campagne “uiteraard om de aandacht te blijven vestigen op het belang van 
stamceldonatie. Ook hopen we dat door deze campagne mensen niet vergeten hun wattenstaafjes terug te 
sturen die ze na hun inschrijving hebben ontvangen. Je bent pas definitief als donor geregistreerd als je je setje 
met wattenstaafjes terugstuurt” 
 
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.  
 


