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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 Zuid-Holland staan 660.712 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 Carla van Alem
(27) uit Oegstgeest ook. Totdat een harttransplantatie haar leven redde.

“In 2005 hadden we bij biologie een themadag over orgaandonatie. Ik was 16
en was nog nooit in aanraking geweest met hele zieke mensen. Voor mij was
ziek zijn toen nog iets heel abstracts, maar ik wilde wel graag mensen helpen
en heb me na mijn achttiende verjaardag meteen geregistreerd. Als je me toen
had verteld dat ik twee jaar later zelf een donorhart zou hebben, had ik je nooit
geloofd. Ik was jong en kerngezond. Tenminste, dat dacht ik. Ik begon een
jaar later aan een studie biomedische wetenschappen, maar moest al na drie
weken stoppen. Er zat vocht rond mijn hart en ik kwam op de Intensive Care
terecht. Er volgde een jaar met veel ziekenhuisopnames, onderzoeken en
uiteindelijk een harttransplantatie. Nu ben ik degene met een donororgaan en
is het voor mij en mijn omgeving persoonlijk geworden. Alle familieleden en
vrienden die nog geen donor waren, zijn dat nu wel.”

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
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.
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Cirkel rond

“Het is een enorme schok als je jong bent, net begonnen aan een studie, en
opeens in het ziekenhuis ligt. Die eerste keer was ik na drie dagen op de
Intensive Care weer thuis. Ik bleef onder controle, maar volgens de artsen
was alles ok. Toch werd mijn conditie in het half jaar daarna steeds slechter.
Op een gegeven moment kwam ik thuis van boodschappen doen en kreeg ik
een hartritmestoornis. Ik werd meteen opgenomen en na twee maanden van
onderzoeken en scans bleek ik een tumor in mijn hart te hebben. De enige
kans die ik had was een transplantatie, want de tumor was te groot om te
opereren. En daar was haast bij, want dat moest voor eventuele uitzaaiingen
gebeuren. Ik werd hoog op de urgentie wachtlijst geplaatst en drie maanden
later was er gelukkig een hart voor mij beschikbaar. Bij de transplantatie bleek
pas echt hoeveel geluk ik had gehad, de tumor zat nog maar net binnen mijn
hartzakje. Helaas kreeg ik meteen na de transplantatie een hartinfarct en de
dagen daarna lag ik aan een externe hartpomp, in afwachting van een nieuw
donorhart. Toen dat er na negen dagen nog niet was, zei de arts tegen mijn
ouders dat ze maar vast afscheid moesten nemen. Hij dacht niet dat ik het
nog een dag langer zou redden. En toen, op het allerlaatste moment, was er
toch een nieuw donorhart voor mij. Van een ander. Een zware
revalidatieperiode in het ziekenhuis volgde en zodra ik kon heb ik mijn studie
weer opgepakt. Achteraf gezien wellicht een beetje te snel, maar ik wilde zo
graag! Tijdens mijn studententijd heb ik leren leven met mijn nieuwe hart. Ik
ken mijn lichaam en weet wat mijn grenzen zijn. Ik leef als ieder ander, alleen
een tikkeltje bewuster. Nu, zeven jaar na mijn transplantatie, ben ik
afgestudeerd en werk ik als onderzoeker in opleiding in het LUMC. Wat ik
onderzoek? Hoe acute afstoting van niertransplantaties behandeld kan
worden. De cirkel is inderdaad rond!”

Stop met uitstellen

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 meestal een half jaar, is een hart vaak in dertien maanden
beschikbaar en geldt voor longen 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. Carla: “Ik vind het heel mooi om te zien dat
zich elk jaar weer meer mensen registreren als donor. Het is toch vaak iets dat
mensen blijven uitstellen, zo van ‘dat komt morgen wel’. De Donorweek is het
moment om te stoppen met uitstellen en je te registreren. Dat is keihard nodig,
want de wachtlijst is echt veel te lang. Het zou toch geweldig zijn als niemand
meer hoefde te wachten? Daarom is het zo belangrijk om nu donor te worden.
Misschien doneer jij na je overlijden jouw organen, of misschien doneert een
ander zijn organen om jouw leven te redden. Je weet nooit hoe het leven loopt,
dat weet ik als geen ander. Waar wacht je nog op? Word ook donor. Ik ben
heel benieuwd hoeveel nieuwe donorregistraties er na deze Donorweek te
tellen zijn, zowel in Zuid-Holland als in heel Nederland!”



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.
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