
HOEVEEL DONOREN TELT ZEELAND NA DEZE
DONORWEEK?
“NU KAN IK WEER LACHEN ZONDER NAAR ADEM TE SNAKKEN”

Info Den Haag | Gepubliceerd op: 12 oktober 2015

Details Donor, dat word je. Of dat ben je al. Op dit moment staat bijna een
kwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder geregistreerd als
orgaandonor. In Zeeland staan 80.411 inwoners geregistreerd als
donor. Om een ander te helpen, want zo ziek worden dat je een orgaan
nodig hebt, dat overkomt een ander. Toch? Dat dacht Elise Moll (23) uit
Vlissingen ook. Totdat een dubbele longtransplantatie haar leven
redde.

“Ik was eraan gewend geraakt niet de dingen te kunnen doen die mijn
leeftijdsgenoten deden. Winkelen? Ik moest er niet aan denken, zo lang lopen
in de stad, dat is toch ontzettend vermoeiend? Ik kon me dat echt niet meer
voorstellen. Ik ben geboren met taaislijmziekte en had daardoor regelmatig
longontsteking. Ik kreeg het steeds benauwder. Op mijn twaalfde heb ik me
geregistreerd als donor. Ik wist dat de mogelijkheid bestond dat ik ooit
donorlongen nodig zou hebben en daarom vond ik het vanzelfsprekend om
zelf ook donor te worden. Als je wilt ontvangen, moet je ook willen geven, vind
ik. Toen ik zeventien was waren mijn longen zo slecht dat ik op de wachtlijst
voor transplantatie terecht kwam. Vier jaar daarna waren er donorlongen voor
mij beschikbaar en dat heeft echt mijn leven veranderd. Opeens kon ik weer
dingen doen die al jaren niet meer gingen. Uitgebreid winkelen bijvoorbeeld,
maar ook praten tijdens het wandelen. Toen ik voor mijn transplantatie
wandelde, bleef er geen adem over om een woord te zeggen. Nu voer ik hele
gesprekken en ik kan weer lachen zonder naar adem te snakken. Allemaal
dankzij een prachtig geschenk van mijn dappere donor!”

Om stil van te worden

Momenteel staat 24% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder als donor
geregistreerd en daar komen elk jaar meer mensen bij. In 2014 kwamen er
bijna 137.000 bij. Dat klinkt als een heleboel, en het worden er steeds meer,
maar het is nog lang niet genoeg. Daarom gaat op maandag 12 oktober de
jaarlijkse Donorweek van start. Tot en met zondag 18 oktober zetten
getransplanteerden, bekende Nederlanders, bedrijven, gemeenten,
ziekenhuizen en mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij
orgaandonatie zich in om zoveel mogelijk nieuwe donoren te werven. Dat is
hard nodig, omdat slechts 1 op 10.000 als donor geregistreerde Nederlanders
onder de juiste omstandigheden overlijdt om ook daadwerkelijk donor te
kunnen zijn. Het is zelfs zo dat de kans dat je zelf ooit een donororgaan nodig
hebt, groter is dan de kans dat je organen daadwerkelijk gedoneerd worden.
Iets om even bij stil te staan en om stil van te worden. De Donorweek is
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onderdeel van de campagne ‘Donor worden, waar wacht je nog op’, een
gezamenlijk initiatief van diverse gezondheidsfondsen, de Nederlandse
Transplantatie Stichting en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Kijk voor meer informatie op www.wordookdonor.nl. Hier kun je je ook
meteen registreren als donor, met DigiD is dat in twee minuten geregeld.

Leven terug

“Ik ben al vanaf mijn geboorte ziek, maar eigenlijk ging het jarenlang redelijk
goed. Taaislijmziekte tast veel organen aan maar vooral je longen. Slijm hoopt
zich daar op en dat zorgt voor ontstekingen en benauwdheid. Op mijn
zeventiende waren mijn longen zo slecht dat ik werd gescreend voor
transplantatie. Zelf vond ik dat het nog wel ging, maar dat zag de arts anders.
Ik was geleidelijk achteruit gegaan en had daardoor niet in de gaten hoe erg
het eigenlijk was. Terwijl ik op de wachtlijst stond probeerde ik zoveel mogelijk
leuke dingen te blijven doen. Sporten ging niet meer en ik kon ook niet meer
naar school, maar met mijn scooter kon ik nog wel bij mijn vriendinnen langs.
Na ruim drie jaar moest ik nog een stap terug doen. Tijdens een controle bleek
dat ik de normale wachttijd van 15 maanden niet zou overleven en ik kwam op
de hoog urgent wachtlijst terecht. De volgende acht maanden lag ik in het
ziekenhuis, te wachten tot er donorlongen voor mij beschikbaar waren. Af en
toe mocht ik een nachtje naar huis om even bij mijn familie te zijn. Zo ook op
oudejaarsavond en toen de arts mij iets na twaalven belde dacht ik dat hij me
gelukkig nieuwjaar wilde wensen. Ontzettend sympathiek vond ik dat. Maar
daar belde hij helemaal niet voor: er waren longen voor mij beschikbaar! Dat
was behoorlijk onwerkelijk. De operatie verliep gelukkig heel goed en ruim vijf
weken later mocht ik naar huis. Dat is nu een paar jaar geleden en ik geniet
van elke dag. In maart ben ik begonnen met een studie, in april was ik getuige
op de bruiloft van mijn zus en sinds juli woon ik op mezelf. Allemaal dingen
waar ik nooit van had durven dromen. Zonder mijn donor was niets daarvan
mogelijk geweest. En het mooiste is: niet alleen ik heb mijn leven terug, mijn
familie en vrienden ook. Mijn ziekte had ook een enorme impact op hun leven
en nu kunnen we gewoon weer zorgeloos genieten, samen zijn. Ik sta er nog
regelmatig bij stil, hoe bijzonder het is om een donororgaan te ontvangen en ik
ben mijn donor eeuwig dankbaar.”

Wat een held

In augustus 2015 stonden 1050 mensen op de wachtlijst voor een
donororgaan. Hoe lang dat duurt verschilt per orgaan. Zo is de wachttijd voor
een lever een half jaar, is een hart vaak in dertien maanden beschikbaar en
geldt voor longen meestal een wachttijd van vijftien maanden. Op donornieren
wachten duurt het langst, daarvoor staat drie en een half jaar. Ieder jaar
overlijden er mensen terwijl ze op de wachtlijst staan, in 2014 waren dat er
134. Gelukkig schrijven steeds meer mensen zich in als orgaandonor.
Geweldig natuurlijk, maar er zijn nog veel meer donoren nodig om iedereen op
de wachtlijst te kunnen helpen. Elise: “Ik vind het belangrijk dat mensen zich
er bewust van zijn wat een held een donor is. Voor de ontvanger van zijn of
haar organen en voor de omgeving van die persoon. Je geeft een leven, dat is
toch het mooiste geschenk ter wereld? Het zou geweldig zijn als iedereen zich
dat realiseert. Ik hoop met mijn verhaal mensen te overtuigen van het belang
van het donorschap en ben heel benieuwd hoeveel donorregistraties er na
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deze Donorweek te tellen zijn, zowel in Zeeland als in heel Nederland!”
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Over De Donorweek

De initiatiefnemers achter de drie weken durende campagne ‘Donor worden,
waar wacht je nog op’,- een samenwerking van diverse gezondheidsfondsen,
de Nederlandse Transplantatie Stichting en het ministerie van VWS-, hopen
zoveel mogelijk niet-geregistreerde Nederlanders bewust te maken van het
belang van registreren en dit ook daadwerkelijk te doen. Onderdeel van deze
campagne is de Donorweek; deze vindt plaats van 12 t/m 18 oktober.

powered by 

http://pr.co/

