Aan alle hematologen,

Datum: 29‐11‐2011
Betreft: Oproep voor stamceldonorwerving

Zeer geachte Heer/Mevrouw,
U en uw familie behoren tot de groep van ongeveer 4000 families in Nederland, die van zeer nabij de
ingrijpende en emotioneel belastende procedure van een stamceltransplantatie heeft meegemaakt.
Daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaand verzoek, dat wij als overkoepelende organisatie voor
alle stamceltransplantaties in Nederland, van de Stichting Europdonor ontvingen. De Stichting
Europdonor beheert – samen met de Stichting Sanquin – het bestand van Nederlandse stamceldonoren
en zoekt met ons naar de best passende donor voor Nederlandse patiënten.
U als geen ander zult begrijpen dat deze stamceldonoren letterlijk van levensbelang zijn voor patiënten
die geen geschikte donor in de familie hebben.
In het wereldwijde bestand met beschikbare stamceldonoren zijn nu bijna 20 miljoen donoren
ingeschreven. Zelfs die 20 miljoen donoren is niet genoeg, aangezien voor 20 tot 40 procent van de
patiënten in Nederland niet op tijd een goede donor wordt gevonden.
De bijdrage van Nederland aan dit wereldwijde donorbestand is gering. Slechts 38.000 Nederlandse
donoren staan er momenteel geregistreerd.
De oplossing is eenvoudig: we moeten meer, en vooral jonge, donoren werven!
We willen het aantal stamceldonoren in een aantal jaren verdubbelen, bij voorkeur met donoren onder
de 36 jaar. Als u bereid zou zijn om in uw familie, vrienden en omgeving 10 nieuwe stamceldonoren te
zoeken en de andere hierboven genoemde families met u, dan kunnen we gezamenlijk 40.000 nieuwe
donors werven waar we weer veel patiënten mee kunnen helpen.
U kunt uw familieleden en vrienden verwijzen naar www.europdonor.nl. Op deze website kunnen ze
informatie vinden over wat het betekent om stamceldonor te worden en kunnen ze zich tevens direct
aanmelden. Aan de aanmelding en de daaraan verbonden bloedtypering zijn voor u geen kosten
verbonden.
Velen van degenen die deze brief lezen zijn ouder dan 35 jaar. Als stamceldonor bent u niet ongeschikt,
maar niet meer de eerste keus omdat de resultaten van een transplantatie beter zijn naarmate de donor
jonger is en omdat u korter als potentiële donor beschikbaar zult zijn. Dat wil niet zeggen dat u zich niet
kunt opgeven als stamceldonor. Wij vragen u dan om zelf de kosten voor de noodzakelijke
weefseltypering van € 85,‐ te betalen. Deze ondankbare en vervelende voorwaarde moeten wij helaas
stellen omdat Europdonor geen geld krijgt voor het werven van nieuwe donoren, anders dan van
personen en organisaties die ons willen steunen.

Als u zich betrokken voelt bij het werk waar de Stichting Europdonor zich voor inzet maar geen donor
kunt of wilt worden, kunt u ons ook helpen met een financiële bijdrage. Informatie hierover vindt u ook
op de website. Uiteraard kunt u ook direct contact met ons opnemen.
Tenslotte is Europdonor altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met diverse
donorwervingsactiviteiten. Mocht u daar belangstelling voor hebben meld u zich dan aan via
info@europdonor.nl.
Voor meer informatie over bloed‐ en lymfeklierkanker, en stamceltransplantatie zie www.hovon.nl
Hartelijk dank voor uw aandacht,
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