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Persbericht
Utrecht/Leiden, 17 september 2018
Stamceldonoren werven op Utrecht Science Park
Donderdag 20 september staat Utrecht Science Park (USP) de hele dag in het teken van de werving van
stamceldonoren. Medewerkers van het bedrijf GenDx werven in samenwerking met Stichting Matchis op meerdere
locaties donoren. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker zoals leukemie zijn stamcellen van een donor vaak
de laatste kans op leven.
Op meerdere plekken verspreid over Utrecht Science Park (De Uithof) geven medewerkers van GenDx uitleg over
stamceldonatie. Men kan zich ter plekke direct registreren als donor bij de stands in verschillende
onderwijsgebouwen, de Life Science Incubator en ook in het academisch ziekenhuis (UMCU) en het Prinses Máxima
Centrum. Op enkele locaties wordt vooraf een presentatie aan studenten of medewerkers gegeven.
Met deze wervingsactie streven GenDx en Matchis ernaar om meer mensen over stamceldonatie te informeren en
zich als donor te registreren/op te geven.
Stamceldonoren
Iedereen die gezond en tussen de 18 en 50 jaar is, kan zich aanmelden als stamceldonor. Bij de registratie ontvangt
de donor een registratiesetje waarmee wangslijmvlies kan worden afgenomen. Zodra dit retour ontvangen is komt
hij of zij anoniem in het wereldwijde databestand van stamceldonoren.
Al zich een patiënt aandient die matched met een donor in het bestand, wordt de donor opgeroepen om
stamcellen te doneren. Dit gebeurt in een Universitair Medisch Centrum in Leiden of Nijmegen. In de meeste
gevallen worden stamcellen uit het bloed gehaald door middel van aferese.
GenDx
“Als GenDx zijn we nauw bij de problematiek van de tekorten aan stamceldonoren betrokken” aldus Wietse
Mulder, CEO van GenDx.“ Daardoor is het idee ontstaan om hier op het Utrecht Science Park een dag lang met
bijna al onze medewerkers uitleg te geven en extra donoren te werven. We hebben dit idee aan Matchis
voorgelegd en samen gaan we hier nu aan de slag. Afgelopen weken zijn onze medewerkers door Matchis getraind
in het geven van voorlichting over stamceldonatie. We hopen dat veel mensen zich inschrijven en wellicht maken
we er een jaarlijks terugkerende dag van, waarbij we hopen dat steeds meer bedrijven en onderwijsinstellingen op
het Utrecht Science Park zich aansluiten”.
GenDx opereert op het raakvlak van wetenschap en commercie en komt voort uit het UMCU. Er werken bijna 60
medewerkers. GenDx ontwikkelt en verkoopt producten voor diagnostiek, onder meer op het terrein van
stamcellen.
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 250.000 mensen als stamceldonor ingeschreven.
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