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Persbericht   

12 september 2019  

  

Stamceldonoren werven op Utrecht Science Park  
   

Donderdag 19 september staat het Utrecht Science Park (USP) voor de tweede keer in het teken van de werving 
van stamceldonoren. Medewerkers van het bedrijf GenDx werven in samenwerking met Stichting Matchis nieuwe 
stamceldonoren op meerdere locaties. Een stamceldonor kan een leven redden; voor patiënten met een vorm van 
bloedkanker, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie vaak de laatste kans op leven.  
   
Gedurende de dag staan medewerkers van GenDx, vrijwilligers van Matchis en vrijwilligers van 
studentenroeivereniging Orca op zeven locaties verspreid over USP klaar om belangstellenden te informeren over 
stamceldonatie en eventueel direct te registreren als stamceldonor. Dit jaar kan dat bij het onderwijscentrum van 
het UMCU (Hijmans van den Berghgebouw), het Victor J. Koningsbergergebouw, het Androclusgebouw, het Prinses 
Máxima Centrum, het Hubrecht Instituut, de Life Sciences Incubator en Sportcentrum Olympos.   
Tijdens deze ‘Stem Cell Donor Recruitment Day’ willen GenDx en Matchis meer mensen over stamceldonatie 
informeren en hen uitnodigen om zich als donor te registreren.  
   
Stamceldonoren  
Iedereen die gezond en tussen de 18 en 55 jaar oud is, kan zich aanmelden als stamceldonor. Meedoen kan door 
het invullen van een online registratieformulier en een registratiesetje met wattenstaafjes waarmee wangslijmvlies 
wordt afgenomen. Zodra dit retour ontvangen is, komt de nieuwe donor anoniem in het wereldwijde databestand 
van stamceldonoren. De kans op een match tussen patiënt en donor is zeer klein. Wanneer zich een patiënt 
aandient die matched met een donor in het bestand, wordt de donor opgeroepen om stamcellen te doneren.   
De stamceldonatie vindt plaats in ofwel het Universitair Medisch Centrum in Leiden, ofwel in het Radboudumc te 
Nijmegen.  
   
GenDx  
“Als GenDx zijn we nauw betrokken bij de problematiek van het tekort aan stamceldonoren” aldus Wietse Mulder, 
CEO van GenDx, een bedrijf dat producten ontwikkelt voor transplantatiedoeleinden.   
“Daardoor is het idee ontstaan om op het Utrecht Science Park een dag lang met onze medewerkers uitleg te 
geven en extra donoren te werven. Vorig jaar was de eerste keer een succesvolle actie, en we wilden het niet bij 
één keer laten. We hopen opnieuw dat veel mensen zich registreren. Ons idee is er samen met Matchis een 
jaarlijks terugkerende dag van te maken, om nieuwe stamceldonoren op het Utrecht Science Park te werven”.  
   
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. Op 
het ogenblik staan er in Nederland ruim 290.000 mensen als stamceldonor ingeschreven.  
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GenDx: Roelien Brommersma, 030 252 3799, r.brommersma@gendx.com  
Matchis: Bert Elbertse, 06 534 06 181, bert.elbertse@matchis.nl  
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