
Stamceldonoren gezocht! 

In 2008 ontsnapte  ANKE DEVOLDER aan de dood toen er brand uit brak in haar huis te Aartselaar. 

Een broer en een zusje van haar zijn toen in de brand gebleven. Anke werd met zware brandwonden 

naar het ziekenhuis gebracht en werd in coma gehouden, opdat haar brandwonden zouden kunnen 

genezen. Na een lange lijdensweg leek Anke eindelijk terug van haar jeugd te kunnen genieten… 

echter niet voor lang, want ze kreeg leukemie.  Met veel geduld en een zeer positieve instelling 

doorstond ze chemo en werd genezen verklaard…tot nu! Helaas is de leukemie teruggekeerd. Anke is 

ondertussen 21 jaar  en haar enige hoop op genezing is een transplantatie met geschikte 

stamcellen.  

Anke is de kleindochter van Paula en Raymond Antheunis, actieve leden van Natuurpunt Zuidrand 

Antwerpen.  

Hierbij doe ik dus een warme oproep om zo veel mogelijk 

kandidaat donoren te rekruteren. 

 Wie kan stamcel- of beenmergdonor zijn? 

Iedereen in goede gezondheid, ouder dan 18 en jonger dan 50 jaar mag donor zijn. Zwangere 

vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen tijdens deze periode geen donor zijn. 

Bloedgevers zijn bevoorrechte kandidaten omdat ze regelmatig worden opgevolgd door Le Service du 

Sang. 

Gegevens van Anke : DE BLOEDGROEP VAN ANKE DEVOLDER IS O POSITIEF. 

Hoe gebeurt het afnemen? 

 Het afnemen van stamcellen : 

De techniek bestaat erin dat de donor gedurende vier dagen een dagelijkse onderhuidse injectie 

toegediend krijgt (een groeifactor) die de productie van bepaalde witte bloedcellen in het beenmerg en 

het bloed stimuleert en er ook voor zorgt dat de stamcellen vrijkomen uit het beenmerg en naar het 

bloed gaan. 

Voor de procedure, leukaferese genoemd, wordt in elke voorarm een katheter geplaatst. Het bloed wordt 

door de celseparator gepompt, waar de stamcellen onttrokken worden. De andere bestanddelen van het 

bloed worden onmiddellijk teruggegeven aan de donor. Het gebruikte materiaal is steriel en voor 

eenmalig gebruik. Deze procedure duurt ongeveer vier uur.  

Dit type van afname vereist noch verdoving, noch hospitalisatie. 

De donor dient zelf geen medische kosten te dragen. 

Voor alle vrijwilliger - donoren (met vermelding : voor Anke) één adres :  

donorcentra 
Antwerpen 

• Bloedtransfusiecentrum Antwerpen, Wilrijkstraat 8, 2650 Edegem, T: 078 05 01 11 

Vriendelijke groeten 

Kris Vos, voor Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. 


