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Aanpassing inschrijvingen stamceldonoren
Het aantal stamceldonoren dat zich inschrijft bij Stichting Matchis is de laatste jaren explosief
gestegen. Dit jaar mochten we een recordaantal van bijna 80.000 nieuwe donoren verwelkomen.
Een ontwikkeling die tot dankbaarheid stemt maar ook een wijziging in onze manier van werken
vereist. Vanaf januari 2019 zal voor mensen die zich inschrijven en ouder zijn dan 35 jaar een
eenmalige vergoeding worden gevraagd.
De toename van het aantal donoren is voor een deel het gevolg van ‘spontane’ aanmeldingen na een
oproep van (familieleden van) patiënten en aandacht in de media. De aanmeldingen betreffen hier
vaak mensen uit de leeftijdscategorie van boven de 35 jaar. Dit terwijl, zo blijkt uit onze en
internationale gegevens, ruim 80 procent van de gematchte donoren uit een jongere
leeftijdscategorie afkomstig is.
Elke potentiële donor die zich inschrijft in ons bestand brengt 35 euro aan kosten met zich mee. De
financiële middelen van Matchis zijn niet onbeperkt. De ontwikkeling van grote groei in combinatie
met de grootste kans op een match met een patiënt heeft ons doen besluiten om de groei van ons
donorbestand meer te reguleren.
Eenmalige bijdrage inschrijvingen vanaf 35 jaar
Vanaf januari 2019 start Matchis met een (verplichte) eenmalige bijdrage van 35 euro voor iedereen
in de leeftijd van 36 tot en met 55 jaar die zich als stamceldonor wil inschrijven. Mensen uit deze
oudere leeftijdscategorie kunnen zich dus nog steeds inschrijven maar dan tegen een vergoeding van
de kosten die Matchis moet maken. Blijken zij (op termijn) inderdaad een match, dan ontvangen zij
hun inschrijvingskosten terug.
Iedereen van 18 tot en met 35 jaar die aan de gezondheidseisen voldoet kan zich nog steeds geheel
kosteloos inschrijven en blijft zonder betaling en indien gewenst, opgenomen in ons bestand tot hun
56e levensjaar. Streven is om op deze manier het donorbestand wat leeftijdsopbouw betreft meer
van onderaf op te bouwen. Verschillende wervingscampagnes die de komende jaren worden gevoerd
zullen zich dan ook intensiever op de jongere leeftijdscategorieën gaan richten.
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 bijna 270.000 mensen als stamceldonor
ingeschreven. Matchis is een stichting zonder winstoogmerk. Inkomsten worden verkregen door

vergoedingen van de verzekering van de patiënt bij het vinden van een stamceldonor, subsidie van het
ministerie van VWS en fondsenwerving.
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Zie voor meer achtergrondinformatie over deze aanpassing:

https://www.matchis.nl/aanpassing-inschrijvingen-stamceldonoren/
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
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