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Samenvatting, discussie en toekomst perspectieven
In dit proefschrift worden de ervaringen van stamceldonatie door onverwante
en verwante donoren (minderjarigen en volwassenen) beschreven, alsmede de
verschillende aspecten van de zorg voor de donor en het proces van het zoeken naar
een (onverwante) donor. De veiligheid van de donor staat hierbij steeds centraal. In
dit hoofdstuk worden de verschillende onderwerpen samengevat en in een breder
perspectief besproken in het licht van huidige en toekomstige ontwikkelingen.
Samenvatting
De eerste succesvolle allogene transplantatie, dat wil zeggen met bloedvormende
stamcellen afkomstig van een donor, werd in Europa uitgevoerd in 1968 in Leiden.
Sinds 1980 is het aantal indicaties voor hematopoietische stamceltransplantatie
(HSCT) exponentieel toegenomen. Behalve voor de behandeling van hematologische
maligniteiten, wordt de therapie met donorstamcellen ook toegepast bij erfelijke
aangeboren afwijkingen, zoals afweerstoornissen (immuundeficiënties), niet
kwaadaardige afwijkingen van het bloed (ernstige aplastische anemie,
sikkelcelanemie, thalassaemie) en stofwisselingsziekten. Aanvankelijk werden de
stamcellen (onder algehele anesthesie) geoogst uit beenmerg door middel van
puncties in de bekkenrand of het borstbeen. Met de ontwikkeling van recombinante
humane groeifactoren in de jaren ’90, werd het mogelijk om grote aantallen
stamcellen te mobiliseren: na subcutane toediening van Granulocyte Colony
Stimulating Factor (G-CSF) verplaatsen de bloedstamcellen zich vanuit het beenmerg
naar de bloedsomloop en kunnen als perifere bloedstamcellen (PBSC) met behulp
van aferese worden geoogst. Een transplantaat met PBSC bevat meer stamcellen
en bloedvormende voorlopercellen met als gevolg een sneller herstel van vooral
granulocyten en trombocyten bij de patiënt. Hierdoor is er minder risico op infecties
en ernstige bloedingen in eerste periode na transplantatie. Een transplantaat met
PBSC heeft daarom vaak de voorkeur van de behandelend arts boven beenmerg.
Navelstrengbloed is in de afgelopen jaren een belangrijke nieuwe bron geworden.
In de afgelopen decennia is HSCT voor veel aandoeningen de standaard
behandeling geworden. De praktijk is echter dynamisch en continu onderhevig
aan veranderingen. Wetenschappelijk onderzoek is gericht op methodes om de
toxiciteit van de voorbehandeling voor de transplantatie (de zgn. conditionering) te
minimaliseren en de kans op ernstige afstotingsreacties door de donorcellen (Graft
versus Host Disease, GvHD) te beperken. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze
gebruik kan worden gemaakt van het afweermechanisme van de donor. Toediening
van immuuncellen van de donor kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling
van terugkeer van de oorspronkelijke ziekte of oncontroleerbare virale infecties na
de transplantatie. De ontwikkelingen van deze nieuwe behandelmethodes kunnen
gevolgen hebben voor wijze waarop het donatieproces verloopt en dus ook voor de
donor.
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De zorg voor de anonieme stamceldonor wordt uitgevoerd door de
stamceldonorbanken (Registries), en is vastgelegd in de standaarden van de World
Marrow Donor Association (WMDA). Voor familiedonoren worden deze standaarden
niet toegepast. Donatie is een vrije keuze, maar een familieband tussen de donor en de
ontvanger kan de keuzevrijheid in gevaar brengen en zelfs leiden tot een gedwongen
keuze. Professionals, betrokken bij de zorg voor familiedonoren, moeten gedurende
het gehele proces streven naar een optimale balans tussen de belangen van zowel
patiënt als donor. Gedurende de eerste Donor Outcome Workshop in 2009, een initiatief
van de Late Effecten Working Party van de EBMT, was de zorg voor de familiedonor
het belangrijkste onderwerp. Doel van de bijeenkomst was om overeenstemming
te bereiken voor een wereldwijd gestandaardiseerd protocol voor het vastleggen
van algemene donor data, ernstige bijwerkingen en incidenten van het proces van
donatie en langetermijneffecten (hoofdstuk 3) De Ethics en Clinical Working Groups
van de WMDA, die de belangen van de onverwante donoren behartigen zijn in 2010
in overleg getreden met de European Group for Blood and Marrow Transplantation
(EBMT), met als doel om de uitgangspunten en aanbevelingen voor de zorg van de
familiedonor (werven, informeren, begeleiden en melden van ernstige bijwerkingen
of incidenten) meer te harmoniseren (hoofdstuk 2). Dit was de eerste poging om
internationaal aandacht te vragen voor de zorg voor familiedonoren. Een groot
internationaal cohort van familiedonoren biedt mogelijkheden om specifiek voor
deze groep de risico’s van stamceldonatie te inventariseren. Literatuur op dit gebied
is schaars en bestaat uit observaties, gevalsbeschrijvingen of retrospectieve analyses.
Prospectief en gerandomiseerd onderzoek is niet verricht. Causale verbanden in de
gerapporteerde incidenten zijn hierdoor onmogelijk te bevestigen of ontkennen. De
kosten voor meerjarige follow-up voor de familiedonor worden niet gedekt door de
verzekering. Gebrek aan financiële middelen maakt het daarnaast onmogelijk om
de effecten van het toedienen van G-CSF aan gezonde personen of de invloed van
multipele donaties op lange termijn wetenschappelijk te onderzoeken. Wij hebben
een retrospectieve studie verricht* in een cohort van 268 donoren die tussen 19962006 PBSC hebben gedoneerd aan een familielid in het Leids Universitair Medisch
Centrum. De studie concentreerde zich op de medische geschiktheid van de donor en
op cardiovasculaire incidenten en maligniteiten gedurende de follow-up (hoofdstuk
4). Bij gebrek aan criteria voor goed- of afkeuring van de familiedonor, werden de
bevindingen van de medische keuring van de donoren vergeleken met de criteria
voor onverwante donoren van de Nederlandse stamceldonorbank Europdonor en
de Amerikaanse National Marrow Donor Program (NMDP). Op deze manier werd
getracht achteraf vast te stellen of een familiedonor terecht of onterecht goedgekeurd
was voor stamceldonatie. Ongeveer 15% van de donoren zou zijn afgekeurd als zij
onverwante donor waren geweest. Kortetermijnbijwerkingen waren vergelijkbaar
met die van in de literatuur bekende cohorten van onverwante stamceldonoren.
* Sanquin Blood Supply study grant PPOC 08-008
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In de langetermijnfollow-up werden negen maligniteiten en 14 cardiovasculaire
incidenten gerapporteerd. In vergelijking met de Nederlandse populatie vielen deze
aantallen binnen de normale grenzen voor leeftijd en geslacht.
De noodzaak voor registratie van ernstige bijwerkingen en incidenten (Serious
Events and Adverse Reactions - SEAR) werd voor het eerst duidelijk bij de introductie
van toediening van G-CSF aan gezonde personen (hoofdstuk 5). Daarnaast werd
door de WMDA ook al snel de patiëntveiligheid betrokken in dit systeem door het
vastleggen van incidenten met producten (Serious Product Events and Adverse
Reactions - SPEAR). Bij de registratie van SPEAR wordt naast het directe risico
voor de patiënt ook melding gemaakt van schade aan een product ten gevolge
van (incorrect of onveilig) transport. Indien een gemelde S(P)EAR dermate ernstig
is dat onmiddellijke rapportage gewenst is kan door middel van een ‘Rapid Alert’
een bericht verspreid worden naar stamceldonorbanken en transplantatiecentra
wereldwijd. Anonieme melding van S(P)EAR’s is verplicht voor stamceldonorbanken
die WMDA geaccrediteerd zijn, maar ook niet geaccrediteerde stamceldonorbanken
worden aangemoedigd om incidenten te melden.
Voor kinderen met beenmergziekten is het niet ongebruikelijk om, als geen
acceptabele donor of navelstrengbloed eenheid kan worden gevonden, een van de
ouders stamcellen te laten doneren (hoofdstuk 6). De ervaringen van ouders die
stamcellen doneerden aan hun kind waren nog niet eerder gerapporteerd. Uit diepte
interviews met 13 ouders kwamen belangrijke thema’s naar voren: ‘Hoop en Vrees’,
‘Behoefte aan Informatie’, ‘Alles doen voor je Kind’. Deze thema’s werden gedurende
het gehele proces (besluitvorming – donatie – reflectie) herkend. De donorrol was
voor de meeste ouders van ondergeschikt belang; het feit dat zij voelden geen
andere keus te hebben dan stamcellen te doneren werd in veel interviews verwoord.
Een voorstel voor een Europese studie naar langetermijneffecten bij ouders die
stamcellen aan hun kind hebben gedoneerd is goedgekeurd door de EBMT. Naast
ouders en volwassen familieleden kunnen kinderen als donor optreden voor een
zieke broer of zus. Wij hebben een retrospectieve studie gedaan naar 210 donoren
die tussen 1968 en 2002 beenmerg hebben gedoneerd in het Leids Universitair
Medisch Centrum (hoofdstuk 7). De leeftijd van de donoren varieerde van 0,5 – 12
jaar op het moment van donatie. Gemiddeld 16 jaar na donatie werden de donoren
uitgenodigd om deel te nemen aan een langetermijnfollow-up studie. Gezien het
observationele karakter van de studie kon geen causaal verband worden vastgesteld
tussen gemelde medische problemen en de donatieprocedure. Twee donoren
hebben ernstige psychosociale problemen gemeld. Er kon worden geconcludeerd
dat beenmergdonatie op jonge leeftijd niet leidt tot significante lichamelijke of
psychische problemen op de lange termijn. Ook in deze studie viel het ontbreken van
vastomlijnde criteria voor medisch goed- of afkeuren van de donor op. Inmiddels is
aanbevolen (JACIE Standards 5th Edition) om de medische keuring van een donor
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door een onafhankelijke arts te laten verrichten. Bij twijfel over de geschiktheid
van de potentiele donor of bij een (historisch) onderliggend lijden zou aanvullend
advies moeten worden gevraagd van een specialist. Op deze wijze kan worden
vastgesteld of het risico van algehele anesthesie en beenmergdonatie acceptabel
zijn. In bovengenoemde studie echter, werd geen van de kinderen afgekeurd als
donor, hoewel een aantal van hen een ernstige medische voorgeschiedenis had, wat
in een aantal gevallen leidde tot complicaties tijdens het proces van donatie. Followup van de kinddonoren was beperkt gedocumenteerd. Van 107 donoren werden
de beenmerguitstrijkjes opnieuw beoordeeld en vergeleken met het rapport. Bijna
de helft van de donoren (46%) had lage ijzerreserves en bij 15% was ijzerreserve
afwezig; documentatie over suppletie van ijzer na de beenmergdonatie ontbrak. Bij
62% van de donoren werd meer beenmerg geoogst dan 15 ml/kg lichaamsgewicht,
en meer dan de helft van deze kinderen ontving een transfusie met donorbloed.
Posttransfusie screening voor allo-antilichamen werd niet verricht. De resultaten van
de studie onderstrepen de noodzaak voor (inter)nationale richtlijnen voor de zorg en
begeleiding van kinddonoren.
Het zoeken (de search) naar een onverwante donor vereist naast expertise op
het gebied van weefseltypering (humaan leukocyten antigeen – HLA), ook kennis
van internationale wetten en regelgeving rondom stamceldonatie en transport.
Vertraging gedurende het proces, vooral wanneer een donor is gekozen en gevraagd
om stamcellen te doneren, is ongewenst (hoofdstuk 8). In een retrospectieve studie
werd onderzocht wat de toegevoegde waarde van een back-up donor was. Ongeveer
10% van de geselecteerde donoren werd afgekeurd of was niet beschikbaar op het
moment dat hij/zij werd gevraagd stamcellen te doneren. Het simultaan zoeken
naar een back-up donor gedurende de initiële donorsearch is een effectieve manier
gebleken om vertraging te voorkomen voor alle partijen die betrokken zijn bij de
transplantatie. Het is van belang dat artsen, wanneer zij hun patiënten informeren
dat er een donor is gevonden, er ook op wijzen dat een donor medisch kan worden
afgekeurd. Met betrekking tot de oorzaken voor het afkeuren van donoren werden
stamceldonorbanken geadviseerd om al vroeg in het stadium van de procedure tot
de donatie vast te stellen of een donor mogelijk ongeschikt is en kans heeft om
afgekeurd te worden. Indien er sprake is van bijvoorbeeld ernstig overgewicht, een
medische voorgeschiedenis of zwangerschapswens kan aanvullend onderzoek soms
noodzakelijk zijn om de geschiktheid of beschikbaarheid van de donor vast te stellen.
In de afgelopen jaren is het zoeken naar een onverwante donor of
navelstrengbloedeenheid steeds ingewikkelder geworden (hoofdstuk 9). De
ontdekking van nieuwe allelen van het HLA-systeem leidt tot nieuwe potentiele
combinaties voor fenotypes en vereist voortdurende scholing van search
coördinatoren. Klinische ontwikkelingen, zoals het selecteren en toedienen van
twee navelstrengbloedeenheden aan één patiënt, vereisen specifieke kennis en
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vaardigheden met betrekking tot matchalgoritmes. Een langere tijd tussen diagnose
en transplantatie kan de uitkomst van transplantatie negatief beïnvloeden. Efficiëntie
om de lengte van het zoekproces naar een onverwante donor of navelstrengbloed
eenheid tot een minimum beperken is van belang. Voor patiënten met een noordwest
Europese (NWE) achtergrond is het aantal potentiele donoren in het wereldwijde
bestand Bone Marrow Donoren Worldwide (BMDW) in het laatste decennium
bijna verdubbeld. Voor patiënten met een niet-noordwest Europese (non-NWE)
achtergrond is het aantal potentiele donoren sinds het begin van deze eeuw stabiel
laag gebleven. Daar komt bij dat non-NWE donoren vaker niet beschikbaar zijn.
Uit een analyse van alle Nederlandse onverwante donor searches van de afgelopen
12 jaar blijkt dat toch een aanzienlijk aantal non-NWE patiënten transplantatie
bereikt. Dit is te danken aan het feit dat zij vaker met navelstrengbloed kunnen
worden getransplanteerd (waarvoor minder stringente matchcriteria kunnen worden
toegepast).
Ethische aspecten, de ontwikkeling van lokale, nationale en internationale
richtlijnen en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en stamceldonatie zijn
in de afgelopen jaren een steeds voornamere rol gaan spelen, en trekken onverwacht
soms ook de publieke aandacht (hoofdstuk 10). Het toestaan van een financiële
vergoeding voor stamceldonatie was in 2009 de reden voor een kort geding, dat
in de Verenigde Staten van Amerika werd aangespannen tegen de National Organ
Transplantation Act. De aanklager betoogde dat de bij wet verboden betaling op
stamceldonatie nieuwe potentiele donoren zou weerhouden zich te registreren, ten
gevolge waarvan patiënten minder kans zouden hebben om een passende donor te
vinden. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich op het standpunt gesteld
dat cellen en weefsels van het menselijk lichaam geen economische waarde hebben
en derhalve niet kunnen en mogen worden beschouwd als een handelsproduct. Ook
in de grondbeginselen van de Standaarden van de WMDA is vastgelegd dat voor een
altruïstische stamceldonatie niet betaald mag worden. Een WMDA Taskforce heeft in
een reactie op deze rechtszaak uitvoerig gemotiveerd waarom stamceldonatie ook in
de toekomst vrijwillig en onbetaald moet blijven. Stamceldonatie is een humanitaire
daad, die niet in geld is uit te drukken en die voor een patiënt letterlijk een ‘Gift
of Life’ kan betekenen. Met het bieden van geld voor donatie van stamcellen of
andere weefsels of organen om een donor te verleiden tot donatie worden situaties
gecreëerd, waarbij beslissingen soms niet geheel onafhankelijk en vrijwillig kunnen
worden genomen. Intensieve internationale samenwerking heeft het mogelijk
gemaakt om patiënten wereldwijd te voorzien van stamcelproducten. De introductie
van een financiële vergoeding voor stamceldonatie zou een ernstige bedreiging
kunnen vormen voor de continuïteit van deze internationale uitwisseling en daarmee
de kans op genezing van patiënten.
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Discussie en toekomstperspectieven
Allogene hematopoietische stamceltransplantatie is de standaard behandeling
voor een groeiend aantal aandoeningen van het bloed- of de bloedvormende
organen1. De ontwikkeling van minder toxische voorbereidingsschema’s (ook wel
non-myeloablatieve conditionering of Reduced Intensity Conditionering genoemd),
heeft ertoe geleid dat de therapie ook veilig kan worden toegepast bij oudere
patiënten, die zo een kans op genezing kan worden geboden. Met het stijgen van
de gemiddelde leeftijd van de patiënt, neemt ook de gemiddelde leeftijd van de
familiedonor toe. Strikter hanteren van keuringscriteria heeft tot direct gevolg dat
meer familiedonoren worden afgekeurd voor stamceldonatie, waardoor er meer
vraag is naar stamcellen van onverwante donoren en navelstrengbloedeenheden. Op
dit moment wordt in meer dan de helft van alle allogene stamceltransplantaties een
transplantaat van een onverwante donor of navelstrengbloed gebruikt2. Dagelijks
passeren ongeveer 33 stamcelproducten een internationale grens3. In de afgelopen
10 jaar (2004-2013) is het aantal geregistreerde onverwante donoren jaarlijks met
gemiddeld 10% toegenomen (tussen 2011-2013 is dit percentage zelfs iets hoger
door de toetreding van de Braziliaanse en Chinese stamceldonorbanken tot het
wereldwijde bestand). Het wereldwijde bestand van navelstrengbloedeenheden is
gemiddeld met 14,6% per jaar gegroeid4,5. Hoewel ook de toename van het aantal
hematopoietische stamceltransplantaties (HSCT) wereldwijd aanzienlijk is6, wordt
aangenomen dat de therapie door verschillende oorzaken nog onvoldoende vaak
wordt toegepast7. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat er nodig is om
deze potentieel curatieve therapie globaal en maximaal te kunnen benutten.
Kenmerken van het optimale donorbestand: jong, man, divers en
beschikbaar
De eisen die transplantatie centra (TC) stellen aan de ‘ideale donor’ zijn aan
veranderingen onderhevig. Er is vaak voorkeur voor de jongere donor; stamcellen
van oudere donoren leiden tot een minder goede ziektevrije overleving van patiënten
met een hematologische maligniteit8,9. Er is zelfs gesuggereerd om de voorkeur te
geven aan een jongere onverwante donor boven een oudere familiedonor10. Door de
tijd heen is er wisselend voorkeur geweest voor een donor met hetzelfde geslacht
als de patiënt, in het bijzonder voor een mannelijke patiënt. In een recente studie
bij volwassen mannen met acute leukemie werd gekeken naar het verschil tussen
transplantatie met een zus of met een mannelijke onverwante donor. Er kon geen
verschil in ziektevrije overleving worden aangetoond11,12. Het risico op acute Graft
versus Host Disease (GvHD, omgekeerde afstoting) was echter significant hoger in
de groep die met de mannelijke onverwante donor was getransplanteerd, waaruit
de voorkeur voor stamcellen van de vrouwelijke familie donor werd geconcludeerd13.
Het aantal toegediende stamcellen in een transplantaat is steeds als een belangrijke
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factor aangemerkt voor transplantatieuitkomst14,15. Dit kan een verklaring zijn
voor de voorkeur voor mannelijke donoren, van wie door een relatief groter
lichaamsoppervlak gemiddeld meer stamcellen kunnen worden geoogst16. Echter,
ook bij mannen heeft een hogere leeftijd een negatief effect op stamcel mobilisatie17.
In het jaarverslag 2012/2013 van de Canadese stamceldonorbank OneMatch wordt
de voorkeur van TC voor jonge mannelijke donoren als opvallend gemeld: 75% van
de geleverde stamcelproducten was afkomstig van mannelijke donoren jonger dan
36 jaar18. Ook in Nederland wordt deze trend gezien: ruim 70% van de aanvragen
voor een bloedmonster voor verificatie van de HLA typering ter voorbereiding
voor transplantatie is voor een mannelijke donor. Het wereldwijde donorbestand
is weliswaar aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren, ook de leeftijd van de
geregistreerde donoren is gemiddeld hoger geworden. Een gevolg hiervan is dat
donoren vaker op medische grond niet beschikbaar zijn voor stamceldonatie en dus
eigenlijk onbruikbaar19. Wereldwijd is 19% van de geregistreerde donoren man en
jonger dan 36 jaar en slechts 10% van alle donoren (ongeacht geslacht) is jonger dan
26 jaar3. Uitgaande van leeftijd en geslacht voldoet het wereldwijde bestand op dit
moment niet aan de criteria voor het optimale donorbestand. Stamceldonorbanken
staan voor de uitdaging om te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen. Het
verlagen van de leeftijd voor registratie zou een oplossing kunnen zijn. In Groot
Brittannië (registratie vanaf 16 jaar) en Canada (registratie vanaf 17 jaar) is dit
in 2013 geïntroduceerd. De Canadese stamceldonorbank richt zich vooral op het
werven van mannelijke donoren jonger dan 35 jaar20. Het rekruteren van jongere
donoren heeft echter ook een keerzijde: stamceldonorbanken zien zich gedwongen
om hun voorschriften en werkwijzen aan te passen. Tijdens de WMDA Fall Meeting
in 2013 werd gerapporteerd dat onvoldoende ‘levenservaring’ en de onbekendheid
met bijvoorbeeld procedures voor geïnformeerde toestemming (informed consent)
bij jonge donoren, aanpak op maat bij (medische) begeleiding en dus extra training
van de staf die hiermee is belast vereisen21,22. Het toedienen van G-CSF aan donoren
jonger dan 18 jaar is niet in alle landen toegestaan; in Nederland is bijvoorbeeld
geen consensus over de toediening van G-CSF aan gezonde personen jonger dan 18
jaar.
Hoewel het wereldwijde bestand Bone Marrow Donoren Worldwide (BMDW)
gestaag groeit, is het merendeel van de donoren en navelstrengbloedeenheden
geregistreerd in noordwest Europa (NWE) en noord-Amerika23,24. Dit vormt een
beperkende factor voor patiënten met een niet-noordwest Europese (niet-NWE)
achtergrond, voor wie een donor moet worden gevonden. Naast het werven van
donoren met een niet-NWE achtergrond zijn meer strategieën nodig om de HLAdiversiteit van de donorpool met succes te kunnen vergroten25. Naast het verwerven
van nieuwe donoren is het minstens zo belangrijk om actief te streven naar het
behoud van beschikbare donoren. In de Verenigde Staten wordt al sinds eind jaren
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’90 onderzoek gedaan naar de redenen waarom donoren niet langer beschikbaar
zijn26. Sinds die tijd is in de Verenigde Staten het aantal donoren dat tijdens een eerste
contact niet beschikbaar is toegenomen tot bijna de helft van het totale bestand27,28
en dit aantal loopt nog steeds op29. Ambivalentie ten aanzien van donatie wordt
daarbij genoemd als een belangrijke oorzaak voor het verminderd of niet langer
beschikbaar willen zijn30. Uit onderzoek blijkt dat kort na de registratie meer dan een
derde van nieuwe donoren aangeeft twijfels te hebben over stamceldonatie en niet
weet of hij zal doneren indien gevraagd31. Specifieke kenmerken zoals (vrouwelijk)
geslacht, lengte van de periode dat een donor geregistreerd staat en etnische
achtergrond zijn cumulatieve ‘risico factoren’ voor verminderde beschikbaarheid32.
Het optimaliseren van het wereldwijde donorbestand kan bijdragen aan de wens
om een groter aantal patiënten te kunnen transplanteren. Rekruteren onder
bloeddonoren geeft bijvoorbeeld meer zekerheid over beschikbaarheid op termijn
en (medische) geschiktheid van de donor. Voor nieuwe niet-bloeddonoren zouden
wervingsmethoden kunnen worden aangepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van
deze wetenschap en andere parameters31.
Nederlandse patiënten met een niet-NWE achtergrond hebben nu een kans van
70% om getransplanteerd te worden. Hun kansen om een acceptabele onverwante
donor te vinden onder de bijna 25 miljoen geregistreerde donoren is echter aanzienlijk
minder, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, dan voor patiënten met een NWE
achtergrond en is eigenlijk in de afgelopen 10 jaren niet verbeterd (dit proefschrift).
Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid van niet-NWE donoren in beginsel al lager
is dan van NWE donoren, wat de kans op het vinden van een optimale donor eens
te meer verkleint25,27,31-36.
Gragert en collega’s hebben recent een theoretisch model gepresenteerd waarmee
zij de kans op het vinden van een goed passende donor of navelstrengbloedeenheid
voor blanke Europeanen en andere bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten
hebben berekend37. In dit op populatiegenetica gebaseerde model, wordt gebruik
gemaakt van de beschikbare donors en navelstrengbloedeenheden van de National
Marrow Donor Program (ongeveer 50% van het wereldwijde bestand), rekening
houdend met de beschikbaarheid van donoren. Geconcludeerd wordt dat voor meer
dan 95% van de patiënten met een (blanke) Europese of Afrikaanse achtergrond
een onverwante donor of navelstrengbloedeenheid kan worden gevonden. In
onze retrospectieve analyse werd echter voor 81% van de niet-NWE patiënten
een acceptabele donor gevonden, waarbij vaker een mismatch moest worden
geaccepteerd. De aanname van Gragert cs. dat de donorpopulatie een reflectie is
van de patiëntenpopulatie37 heeft mogelijk tot een overschatting van de kansen
op een acceptabele donor of navelstrengbloedeenheid geleid. Daarbij is niet in
ieder transplantatieprotocol een mismatched donor of navelstrengbloedeenheid
een acceptabele stamcelbron. Patiënten in onze studie waarvoor geen acceptabele
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donor kon worden gevonden hadden vaak een gemengde etnische achtergrond.
Donoren met een gemengde etnische achtergrond zijn waarschijnlijk het minst
vertegenwoordigd in het wereldwijde bestand. Het is daarom van groot belang dat
beschikbaarheid van donoren, vooral van jonge mannelijke donoren (aangezien zij
de grootste kans hebben om gevraagd te worden), en donoren uit de niet-NWE
groep als aandachtspunt wordt benadrukt tijdens donorwervingscampagnes31,32. Dit
betekent dat de stamceldonorbanken niet alleen moeten kijken naar de omvang van
hun bestand, maar ook bestaande strategieën voor donorwerving moeten herzien
om een betere beschikbaarheid van (nieuwe) donoren te bewerkstelligen. Het nietbeschikbaar zijn van vooral de nieuwe donoren na kostbare wervingsacties kan niet
langer worden gerechtvaardigd29,38. Via social media, folders en nieuwsbrieven kan
onder de aandacht worden gebracht dat 10% van de donoren onvindbaar is op het
moment dat er een verzoek is een bloedmonster af te staan, met mogelijke negatieve
gevolgen voor patiënten voor wie een donor wordt gezocht. Een oproep om bij
wijziging van adres ook altijd de stamceldonorbank te informeren kan voorkomen
dat het zoeken naar een donor voor de patiënt geen ongewenste en onnodige
vertraging oploopt.
S, M, L, XL - donor registries
Op dit moment zijn er enkele zeer grote stamceldonorbanken (met meer dan 1
miljoen geregistreerde donoren) en een meerderheid van kleine (<20.000 donoren),
middelgrote (20.000-100.000 donoren) en grote stamceldonorbanken (>100.000
donoren)39. Het overgrote deel (>80%) van de onverwante stamcelproducten wordt
jaarlijks geleverd door vijf van de grotere stamceldonorbanken, waarvan twee zeer
grote (samen 67% van alle producten). Dit maakt duidelijk hoe kwetsbaar de landen
met de kleine en middelgrote stamceldonorbanken zijn. Zij zijn voor hun patiënten
afhankelijk geworden van stamcelproducten die door buitenlandse donoren worden
gedoneerd. Het is onduidelijk waarom ook de meerderheid van de aanvragen aan
de zeer grote stamceldonorbanken zijn/worden gericht, aangezien het aannemelijk
is dat donoren met een ‘gangbare/frequente HLA typering’ ook in de nationale
stamceldonorbank te vinden moeten zijn. Men kan zich afvragen of nationale
stamceldonorbanken niet in staat zouden moeten zijn om een bepaald percentage
van de eigen patiënten van nationale stamcelproducten te voorzien. Mede door de
moeilijke economische tijden en de toenemende kwaliteitseisen in de afgelopen
jaren hebben de kleine en middelgrote stamceldonorbanken het zwaar en is het
voor nieuwe stamceldonorbanken nagenoeg onmogelijk om zonder financiële steun
te starten. Bij het vaststellen van de optimale omvang en samenstelling van het
wereldwijde donorbestand, moet de balans worden gevonden tussen concurrerende
belangen27. Nieuwe stamceldonorbanken, in het bijzonder in ontwikkelende landen,
zijn van belang als het gaat om het toevoegen van nieuwe unieke HLA-fenotypes
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aan het wereldwijde bestand. In de afgelopen jaren had gemiddeld één op de 15
nieuwe donoren een nieuw uniek HLA-fenotype. De bijdrage van bijvoorbeeld de
Braziliaanse stamceldonorbank die in 2011 ging participeren in BMDW maakt
duidelijk wat de toegevoegde waarde van een nieuwe stamceldonorbank is: in dat
jaar had één op de 10 nieuwe donoren een uniek HLA-fenotype40. Opvallend is dat
navelstrengbloedbanken een relatief groter aandeel in de nieuwe HLA fenotypes
hebben in vergelijking tot donoren in datzelfde land. Navelstrengbloedbanken
hebben kennelijk meer succes bij het rekruteren onder niet-NWE groepen40. Een
deel van de nieuwe fenotypes in navelstrengbloedeenheden is ontstaan door een
gemengde etnische achtergrond. Dit is van groot belang voor de groep patiënten
waarvoor anders geen acceptabele donor of navelstrengbloedeenheid zou kunnen
worden gevonden.
Jaarlijks worden stamcellen gedoneerd door 0,1% van alle geregistreerde
donoren en worden ongeveer 0,8% van de navelstrengbloedeenheden gebruikt voor
transplantatie3,41. Volledigheid en uitgebreidheid van HLA typering van de donor is
rechtstreeks van invloed op de kans om voor donatie te worden gevraagd42. Een
verklaring voor het relatief intensievere gebruik van navelstrengbloedeenheden (er
wordt naar verhouding 10x zo veel van gebruikt) is mogelijk de grotere diversiteit
en potentieel snellere beschikbaarheid. Daarbij komt de minder stringente noodzaak
tot gelijkheid voor de HLA groepen van navelstrengbloed en patiënt als mogelijke
verklaring voor dit verschil. De verwachte voordelen van navelstrengbloed als
stamcelbron voor niet-NWE patiënten onderschrijft het belang van het opslaan
van navelstrengbloedeenheden van hoge kwaliteit, waardoor het tekort aan
donoren met een niet-NWE achtergrond in het wereldwijde bestand kan worden
gecompenseerd43. Het is van belang om dit gegeven en het feit dat minder dan 1%
van de geregistreerde donoren jaarlijks daadwerkelijk stamcellen doneert, kritisch te
beschouwen voordat ‘meer donors met dezelfde HLA’ worden toegevoegd aan het
internationale donorbestand43.
Met nieuwe laboratoriumtechnieken zoals ‘Next Generation Sequencing (NGS)
zullen de kosten van hoge resolutie HLA-typering aanzienlijk worden verminderd
en kunnen ook andere gegevens (bloedgroep, CMV, KIR, etc.) eenvoudig worden
bepaald, waarmee kwalitatief hoogwaardige donoren kunnen worden toegevoegd
aan het donorbestand. De Group of European Medium Sized Registries is opgericht,
met als doel om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor deze uitdagingen44.
Bereiken van transplantatie – klinische en niet-klinische factoren
In 2001 werd slechts een-derde van alle patiënten, die waren aangemeld voor
stamceltransplantatie, ook daadwerkelijk getransplanteerd45. Ruim 10 jaar
later meldt het WMDA jaarverslag dat 45% van alle patiënten voor wie een
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onverwante donorsearch is gestart wordt getransplanteerd2. Dit is waarschijnlijk
een onderschatting van het totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor
transplantatie. Een recente prospectieve studie rapporteerde dat een onverwante
donorsearch werd gestart voor 51% van alle patiënten zonder familie donor, zonder
een duidelijke verklaring wat er met de overige 49% gebeurde46. Ondanks een
geslaagde donorsearch, gaan transplantaties niet altijd door. De meest voorkomende
oorzaak om een transplantatie te annuleren is klinische verslechtering (recidief),
vooral bij patiënten met hoog risico leukemie7,46,47. Tijd is een cruciale factor: bij
diagnose verrichten van HLA typering en de patiënt op tijd aanmelden voor het
zoeken naar een donor zijn belangrijk46. Maar ook de tijd die nodig is om een donor
te zoeken: die kan (en moet in sommige gevallen) teruggedrongen worden48. De
belangrijkste niet-klinische factor voor niet-NWE patiënten voor het niet bereiken van
transplantatie is zonder twijfel het gebrek aan donoren. Wij hebben voor Nederlandse
patiënten aangetoond dat een efficiënt uitgevoerde onverwante donorsearch leidt
tot een hoger percentage getransplanteerde patiënten en het terugdringen van
het aantal annuleringen ten gevolge van klinische achteruitgang van de patiënt
tot ongeveer 10% (dit proefschrift). Om een onverwante donor search zo efficiënt
mogelijk uit te voeren zijn inspanningen van alle partijen die hierbij betrokken zijn
en optimale samenwerking met TCs vereist. Stamceldonorbanken hebben methodes
en hulpmiddelen ontwikkeld om de search te verkorten49-53. Het delen van informatie
en inzichten tussen stamceldonorbanken en TCs kan een belangrijke rol spelen in het
verbeteren van transplantatiecijfers.
Veiligheid van donoren: de wereldwijde aanpak
Veiligheid van stamceldonoren betreft vooral de medische geschiktheid van de
donor voor de donatieprocedure. Of de donor een kind of volwassene is, verwant of
onverwant, er mag niet worden voorbijgegaan aan de belangen van de donor – dat
is de (ethische) plicht van de zorgverlener. De behandeling met een medicament of
het onder algehele anesthesie brengen zijn niet in het fysieke belang van de donor
en vereisen verantwoordelijkheid van de zorgverlener en een attitude waarbij de
veiligheid van de donor op de eerste plaats komt54. Bij de introductie van het gebruik
van Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) in gezonde personen werd het
belang van de veiligheid onderkend, in het bijzonder op lange termijn. In een recente
studie zijn de ernstige bijwerkingen (Severe Adverse Events, SAE) op korte en langere
termijn bij de verschillende vormen van donatie (BM en PBSC) geanalyseerd55.
Opvallend was dat de bevinding dat het risico op een SAE drie maal hoger is in
beenmergdonoren. Van belang is de conclusie dat voor een onverwante donor op de
lange termijn geen verhoogd risico op het ontwikkelen van trombose, een maligniteit
of auto-immuunziekte is gevonden55. Het is onduidelijk of de bevindingen ook gelden
voor de verwante donorpopulatie; fysieke gezondheid van onverwante donoren is
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waarschijnlijk beter dan van familiedonoren.
Voor patiënten is leeftijd niet langer een contra-indicatie voor HSCT. Zoals eerder
opgemerkt hebben oudere patiënten ook oudere broers/zussen. En hoewel leeftijd
niet noodzakelijkerwijs een indicatie is voor lichamelijke conditie47, hebben ouderen
vaker co-morbiditeit of een onderliggend lijden en dus vaker reden om niet geschikt
voor stamceldonatie te worden verklaard (dit proefschrift). Echter, co-morbiditeit
wordt voor familiedonoren vaker geaccepteerd, simpelweg omdat ‘familiedonoren
bereid zijn om een hoger risico te aanvaarden’56. Lang werd door medische
beroepsgroep aangenomen dat familieleden van nature gemotiveerd zijn om het
leven van een dierbare te redden57. Het zou het altruïstische karakter en het principe
van ‘goed doen’ als aspect van de menselijke aard benadrukken, om te handelen in
het belang van anderen58. Indien een familiedonor kiest om te doneren vanuit de
liefde voor een familielid, heeft vanuit het perspectief van Kant zijn daad geen morele
waarde, omdat er geen sprake is van een verplichting58. Het is echter onduidelijk
wat het gevolg is van de eerder genoemde aanname van traditioneel altruïstisch
denken; kan dit betekenen dat een familielid zich ‘verplicht’ voelt om te doneren,
en hem weerhouden van de mogelijkheid om een vrije keuze te maken59. Betekent
dit wellicht dat het ethisch principe van autonomie, dat het recht op een vrije keuze
onderschrijft, met voeten wordt getreden? Indien het principe van autonomie wordt
genegeerd dan wordt een persoon gebruikt als middel om een doel te bereiken,
zonder daarbij rekening te houden met de belangen van die persoon58. Vanuit die
optiek zou de aanname uitdrukking kunnen geven aan het nuttigheidsbeginsel,
zoals dat is geformuleerd door Bentham: als kan worden aangenomen dat de kans
op het slagen van een stamceltransplantatie redelijkerwijs groter is dan de kans op
het ondervinden van enige schade door de familiedonor, dan is het de plicht van de
donor om te doneren58. De situatie wordt gecompliceerd indien de donor een kind is
en nog niet kan instemmen of toestemmen met donatie. Toestemming bij volmacht,
door de ouders of wettelijk vertegenwoordiger kan dan betekenen dat het kind als
middel wordt gebruikt om het doel, genezing van een broertje of zusje, te bereiken.
Dit is niet in overeenstemming met het principe van Kant’s tweede formulering van
de categorische imperatief: de actie wordt beschouwd als onacceptabel omdat de
integriteit en waardigheid van het individu (de kinddonor) worden aangetast60.
In het kader van stamceldonatie door kinderen heeft de American Academy of
Pediatrics (AAP) een aantal ethische aspecten beschreven en criteria gedefinieerd
om het gebruik van kinderen als stamceldonor te rechtvaardigen61. Hoewel de AAP
adviseert te streven naar een protocol voor (wettelijke of ethische) goedkeuring
voorafgaand aan de donatie, blijft het de vraag of de belangen van de kinddonor
hiermee voldoende worden beschermd62. Er is een voorstel gedaan om het protocol
aan te passen, waarbij meer aandacht aan de rechten, het besef en de toestemming
van het kind wordt gegeven62. Het oogsten van stamcellen is een medische ingreep
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met potentiele risico’s en aantasting van de integriteit van het lichaam van de
donor. Het argument van ‘het eigen belang’ blijft daarbij omstreden, aangezien de
uitkomst van de transplantatie en dus de meerwaarde voor de donor niet vooraf kan
worden voorspeld63. Het debat over kwaliteit van leven en medische emancipatie
werd ook bij het publiek actueel door de publicatie van ‘My Sister’s Keeper’ (‘De
Tweede Dochter’)64, waarin een 13-jaar oud meisje leeft in de wetenschap dat zij
is verwekt om het leven van haar zusje, dat leidt aan leukemie, te redden. Zij is
letterlijk de ‘donor bij volmacht’65, en gaat, na meerdere stamceldonaties en voor
zij besluit een nier te doneren aan haar zusje, op zoek naar het recht op medische
emancipatie64. Door het verhaal wordt het duidelijk dat het principe van autonomie
geen waarde heeft als voorbij wordt gegaan aan de beslissingsbevoegdheid van
de donor, ook als dat een kind is. Op de beleidsnota van de AAP na, bestaan er
geen strikte regelgeving of richtlijnen voor de medische geschiktheid, behandeling
en follow-up voor kinderen die stamcellen doneren. Relatief kleine aanpassingen in
lokale praktijkvoering kunnen al een groot verschil betekenen voor kinddonoren.
Het terugbrengen van het maximum volume van te oogsten beenmerg bijvoorbeeld,
kan voorkomen dat een kinddonor een bloedtransfusie nodig heeft (dit proefschrift).
Daar komt bij dat uitkomst van transplantatie bij kinderen met hoog risico leukemie
in de afgelopen jaren, aanzienlijk is verbeterd ongeacht de bron van stamcellen66. In
een gestructureerd proces van besluitvorming zou kunnen worden overwogen om
gebruik te maken van een alternatieve stamcelbron, zoals een onverwante donor of
navelstrengbloedeenheid (indien de tijd dat toelaat).
De mening dat de medische geschiktheid van de (familie) stamceldonor in het
belang is van alle betrokken partijen, wordt ook internationaal gedragen67. Dit is
bevestigd door de oprichting van de EBMT Donor Outcome Committee in 2012
en vanaf de FACT/JACIE Standards versie 568 is de zorg voor de donor expliciet
benoemd. Dientengevolge zijn initiatieven ontplooid om zorg voor de familiedonor
strikter te reguleren en implementeren69,70. Nut en noodzaak van goede zorg
voor stamceldonoren inclusief langetermijnfollow-up is ook door de Wereld
GezondheidsOrganisatie (WHO) erkend71. Opmerkelijk is dat een vergelijkbare
discussie wordt gevoerd voor het welzijn van levende nierdonoren; financiële
steun van de overheid wordt daarbij als essentieel beschouwd voor het opzetten
van nationale systemen voor levenslange follow-up72,73. Het Worldwide Network
for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) is opgericht om de samenwerking
tussen bestaande organisaties op het gebied van bloed- en stamceldonatie te
stroomlijnen en stamceltransplantatie en -donatie wereldwijd te bevorderen74. In
Donor Outcome Workshops is internationale consensus bereikt over criteria voor
medische geschiktheid, waarbij tijdens de laatste bijeenkomst vooral het opstellen
van richtlijnen met internationale consensus van stamceldonatie op oudere of jongere
leeftijd werden besproken (Wenen, 2013). De ontwikkeling van een Europese Master
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in Donor Health Care, een Nederlands initiatief met steun van de Europese Unie, is
een ander voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat de zorg voor orgaan-, weefsel- en
stamceldonoren een professie is die ook internationaal serieus wordt genomen.
Op het gebied van ernstige incidenten en bijwerkingen heeft de WMDA een
rapportagesysteem. Het eerdergenoemde S(P)EAR waarschuwingssysteem geeft een
goede indicatie van ernstige complicaties bij onverwante donoren/producten. Om
de ernstige bijwerkingen bij familiedonoren te registreren bestaat geen systeem.
Om meer inzicht te krijgen in de familiedonoren is het van belang om ook voor deze
groep de ernstige bijwerkingen en incidenten te rapporteren75. Het opzetten van
een wereldwijd systeem waarin ernstige bijwerkingen en incidenten bij alle levende
donoren van weefsels en/of organen worden gerapporteerd en geregistreerd moet
nader worden onderzocht omdat dit tot een enorme verbetering in de zorg voor de
donor zal leiden.
De toekomst – hoe lang zijn onverwante donoren nog nodig?
Het veld van HSCT is dynamisch en voortdurend onderhevig aan veranderingen,
die directe gevolgen kunnen hebben voor de stamceldonorbanken. Ontwikkeling
van nieuwe medicamenten en protocollen voor behandeling met stamcellen
volgen elkaar snel op. Naast het gebruik van familiedonoren, onverwante donoren
en navelstrengbloedeenheden wordt nu ook de optie van behandeling met
doelgerichte (autologe) T-cellen onderzocht. Genezing van chronische myeloide
leukemie (CML) was minder dan 20 jaar geleden alleen te bereiken met een allogene
stamceltransplantatie. De ontdekking van een nieuwe therapeutische benadering
met tyrosine-kinase inhibitors reduceerde voor het merendeel van deze patiënten
de behoefte aan stamceltransplantatie76. Vergelijkbare ontwikkelingen worden
gezien op het gebied van chronische lymfatische leukemie (CLL)77. De potentie van
behandeling met autologe T-cellen om doelgericht de tumor aan te vallen, is onlangs
gerapporteerd78. Indien de resultaten van dit onderzoek kunnen worden bevestigd
kan dat uiteindelijk leiden tot een afname van het aantal stamceltransplantaties. Een
andere ontwikkeling is de hernieuwde belangstelling voor beenmergtransplantatie
met haploidentieke familie donoren, gevolgd door hoge dosis cyclofosfamide kort na
transplantatie, om de kans op afstoting en GvHD te voorkomen. De uitkomsten van
dergelijke transplantaties zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van transplantaties
met HLA-identieke familiedonoren of onverwante donoren79. In 2013 werd 40% van
alle HSCT patiënten in Italië met stamcellen getransplanteerd van een haploidentieke
donor. Bacigalupo gaf aan dat de kosten van het stamceltransplantatieprogramma
hiermee met 10% konden worden verlaagd, terwijl het aantal transplantaties met
20% was toegenomen80.
Regionale verschillen in het toepassen van stamceltransplantaties met onverwante
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donoren zijn groot en geassocieerd met het nationaal inkomen, waardoor het verschil
tussen de rijke en arme landen steeds groter wordt3,81. Een bijkomend gevolg van de
economische crisis, is de noodzaak voor transplantatiecentra om te onderzoeken
hoe de kosten van transplantatie kunnen worden verminderd, zonder afbreuk
aan de kwaliteit van zorg82,83. Het aantal ligdagen in het ziekenhuis is de grootste
kostenpost, maar de kosten van de onverwante donorsearch, een stamcelproduct en
in het bijzonder de kosten van navelstrengbloedeenheden zijn ook onderwerp van
discussie82,84,85. De kosteneffectiviteit van stamceltransplantatie met verschillende
stamcelbronnen (inclusief haploidentieke stamcellen) wordt op dit moment
onderzocht86. In sommige landen geven de verzekeringsmaatschappijen een vaste
vergoedingen, met het gevolg dat transplantatie met navelstrengbloed niet langer
tot de mogelijkheden behoort. Het is in het van belang van niet-NWE patiënten dat
er gezocht wordt naar manieren om het gebruik van navelstrengbloed betaalbaar
en rendabel te laten blijven87 (dit proefschrift). De huidige discussie concentreert
zich op de prijs van stamcelproducten in het algemeen en van navelstrengbloed
in het bijzonder. Zowel een ‘vast prijsbeleid’, of een prijs die is gebaseerd op het
aantal cellen in een navelstrengbloedeenheid (kleinere eenheid – lagere prijs) zou
ten goede komen aan de patiënt: geld is niet langer een argument om niet de beste
match te kiezen. Er zijn aanwijzingen dat de toename van etnische diversiteit in
het wereldwijde navelstrengbloedbestand er toe leidt dat meer patiënten kunnen
worden getransplanteerd (dit proefschrift). Navelstrengbloedbanken zouden hun
wervingsmethoden nog meer kunnen aanpassen om de HLA-fenotype diversiteit
nog verder te vergroten87. Bekendheid bij het grote publiek stimuleren is daarbij
van groot belang om het doel te bereiken, ook binnen de mogelijkheden van een
individueel land88. De waarschijnlijkheid dat een navelstrengbloedeenheid wordt
gebruik is, naast de HLA-typering, direct gerelateerd aan het aantal cellen (TNC)
die de eenheid bevat89. Eenheden met een hoger aantal TNC hebben meer kans om
geselecteerd te worden voor transplantatie89. Het is bekend dat niet-NWE eenheden
vaker minder TNC bevatten, mogelijk houdt dit verband met de relatief kortere
tijdsduur van de bevalling, maar de toegevoegde waarde van de diversiteit moet niet
worden onderschat87. Een andere mogelijkheid om een navelstrengbloedeenheid
breder toepasbaar te maken is het beschikbaar stellen van de moederlijke HLA
typering. Navelstrengbloedeenheden die de niet-geërfde maternale antigenen
(NIMA) of geërfde paternale antigenen (IPA) gemeen hebben met de patiënt, hebben
een positief effect op transplantatie uitkomst: de kans op recidief is kleiner en ook de
mate van GvHD is minder90,91. Een recente studie heeft aangetoond dat het matchen
van navelstrengbloed op hoge resolutie voor HLA-A, -B, -C en -DRB1 geassocieerd
is met de laagste mortaliteit na transplantatie bij patiënten met acute leukemie en
myelodysplastisch syndroom92. Navelstrengbloedbanken zouden kunnen overwegen
hun (nieuwe) eenheden op hoge resolutie te laten typeren.
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Donoren en (toekomstig) onderzoek
In de afgelopen decennia zijn motivatie, ervaringen en opvattingen van stamceldonoren
en stamceldonatie onderzocht en beschreven93. Introductie van nieuwe middelen
voor mobilisatie van stamcellen en het gebruik van zogenaamde biosimilars heeft
geleid tot discussie en de vraag naar mogelijkheden van prospectieve studies waarbij
ook gezonde niet-donoren worden geincludeerd94,95. Beschikbaarheid van donoren,
wervingsstrategieën en veiligheid van vooral de familiedonor blijven belangrijke
onderwerpen voor toekomstig onderzoek. Langetermijneffecten van stamceldonatie
zijn echter niet louter voorbehouden aan fysieke uitkomst, maar ook cognitieve,
emotionele en psychosociale factoren moeten worden onderzocht. De analyse van
de Levensloopvragenlijst die is afgenomen bij ons cohort kinddonoren zal worden
afgerond, waarbij wij meer inzicht hopen te krijgen in de ontwikkeling van jong
volwassenen die hebben gedoneerd op jonge leeftijd. Daarnaast zal een analyse op
het gebied van ‘omgaan met pijn’ worden verricht, in een prospectief cohort van
onverwante en familiedonoren. Ook de relatie tussen stress en stamceldonatie en
Levensoriëntatie zullen worden geanalyseerd. Alle donoren die hebben deelgenomen
in onze studies hebben schriftelijke toestemming gegeven en deze studies in
donorbelang zijn goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het Leids
Universitair Medisch Centrum. Er kunnen situaties ontstaan waarbij donoren indirect
worden betrokken in een klinische studie (bijvoorbeeld wanneer de donatie deel
uitmaakt van een experimenteel behandelprotocol). De aanname dat donoren door
stamcellen af te staan aantonen dat zij in belang van de patiënt handelen, en dus
ook instemmen met deelname aan wetenschappelijk onderzoek96 gaat voorbij aan
de autonomie van de donor. De WMDA heeft gesteld dat in dat geval goedkeuring
van het protocol door de stamceldonorbank en aanvullende toestemming van de
donor nodig zijn97, hoewel dat mogelijk kan leiden tot vertraging in het proces
ten nadele van de patiënt. De opstelling van de WMDA heeft geleid tot inzicht bij
behandelaren van patiënten, dat donoren, net als patiënten, rechten hebben98,99.
Het blijft een uitdaging om de belangen van alle partijen te harmoniseren100, in het
bijzonder omdat dit een onbevooroordeelde benadering vereist van degenen die een
studieprotocol, waarin ook een rol is gereserveerd voor stamceldonoren, moeten
beoordelen en goedkeuren. Hier is zeker een mogelijkheid voor verbetering: medisch
ethische commissies of wetenschapscommissies moeten de rol en veiligheid van ieder
individu (patiënt en donor) dat betrokken is in de studie overwegen, in het bijzonder
wanneer er meerdere of verlengde donaties zijn opgenomen in het protocol. Het is
belangrijk om bij de goedkeuring van een studieprotocol ook expliciet de gevolgen
en aanvaardbaarheid voor de donor te benoemen en te adviseren conform de
internationale WHO standaarden voor menselijk onderzoek101, zodat vertraging,
veroorzaakt door aanvullend onafhankelijke beoordeling van een studieprotocol
door een stamceldonorbank wordt voorkomen. Het is onzeker hoe nadrukkelijk de
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rol van de onverwante donor in de toekomst zal zijn, maar familiedonoren blijven
een belangrijke rol spelen. Het zoeken naar de beste balans tussen de noodzaak
voor de patiënt en het belang van de donor102 blijft daarom actueel voor alle
betrokken partijen zodat ook op lange termijn de veiligheid van donoren kan worden
gewaarborgd.
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