E

lke Janssen, verpleegkundige op de
Recovery van het operatiekwartier
op campus Sint-Jan, schonk beenmerg aan een onbekende Amerikaan.
“De ontvanger en ik bleken een gouden
match. Als je iemand met een zeldzame
of dodelijke ziekte zijn leven kan redden,
ga je dit toch niet weigeren?”

Partners in zorg

Elke Janssen was al acht jaar bloeddonor bij het Rode Kruis toen ze vorige jaar
besliste om zich ook als stamceldonor
te registreren. Haar gegevens werden in
een internationale databank opgenomen.
Elke Janssen: “De kans dat er een match
is, is slechts 1 op 30.000 als er geen familiale band bestaat, dus verder stond
ik daar niet bij stil. Totdat ik een viertal
maanden geleden een telefoontje kreeg
dat er een mogelijke match was maar dat
bijkomend onderzoek nodig was.”
“Ik ben dan opnieuw bloed gaan geven.
Pas een maand later kreeg ik een brief.
Ik bleek de geschikte donor te zijn en er
werd gevraagd om me drie maanden beschikbaar te houden omdat de medische
toestand van de patiënt optimaal moest
zijn om de kans op een succesvolle transplantatie zo groot mogelijk te maken. Ik
kon kiezen waar de afname zou plaatsvinden en UZ Leuven bleek het dichtste bij.
Vanaf dan neemt de spanning wel toe. Ze
vragen je om in een zwart gat te springen,
zonder dat je de gevolgen kent. Toen ik
hoorde dat ze niet gewoon bloed zouden
trekken maar beenmerg via de heupen
zouden verzamelen, moest ik toch even
slikken. Deze ingreep gebeurt immers
onder narcose en wordt uiterst zelden
toegepast. Ik vermoed dat hierdoor de
kansen voor de ontvanger groter zijn.”
“De ingreep vond uiteindelijk half januari
plaats en alles is goed verlopen. Ik had
veel pijn en stijfheid verwacht maar dat viel
mee. Om opnieuw aan te sterken, moet ik
twee weken rusten en krijg ik een ijzerkuur
en een zak met mijn eigen bloed toegediend, dat eerder afgetapt werd.”
“Ik hoop dat mijn getuigenis meer mensen
zal inspireren om zich als stamceldonor te
registreren. Als je eigen kind in zo’n situatie
terecht komt, wil je toch ook dat er iemand
gevonden wordt die zijn leven kan redden.”
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“

Als je iemand met een
zeldzame of dodelijke ziekte
zijn leven kan redden, ga je dit
toch niet weigeren?

