
 

Deze vrijwilligers (Pierre Van der Stappen, op stap met Natuurpunt, ontbreekt op de foto) zijn trots dat ze 

iets moois hebben opgebouwd. Met een recordopkomst van 1354 in 2005! Jammer dat er zoveel donoren 

afhaken omwille van de strenge regels en ook omdat niet iedereen wordt bereikt wegens niet ‘online-

actief’. (foto HVdS) 

 

Kom bloed geven  

 

‘Dagelijks hebben honderden mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, 

bijvoorbeeld na een ongeval, bevalling of operatie, of omdat ze ziek zijn.’ Zo lazen 

we in het nummer 7 op 15 februari 2012. De noden zijn nu nog dezelfde, maar wat 

ons ook verraste, was de inzet van dezelfde ploeg medewerkers die in 1997 het 

roer overnam van de groep onder de dynamische leiding van Pol Feytens die in 



1965 met de hulp van het Aalsterse bloedtransfusiecentrum een Merchtemse 

afdeling opstartte.  

Wervende affiches 

Al een jaar zijn zowat alle ruime sociale contacten weggevallen. Mond-aan-

mondreclame en affiches zorgen er nu voor dat regelmatige en nieuwe bloedgevers 

viermaal per jaar uitgenodigd worden om op een donderdag of vrijdag naar zaal ’t 

Vijverdal te trekken voor een bloedgift. Geen wervende reclame via de post, zelfs 

geen thuis gebrachte uitnodigingen. De wet op de privacy heeft zoveel veranderd. 

“Er is geen klantenbinding meer,” klinkt het bij de vrijwilligers die nog steeds de 

dienst uitmaken en toch enthousiast vertellen over hun activiteiten die viermaal per 

jaar doorgaan. “Onze rol is helemaal gewijzigd omdat we nu slechts ingezet 

worden voor de praktische organisatie van de avonden. Omdat we elkaar zeer goed 

kennen, deels zelfs familie zijn, zijn er niet veel voorbereidende vergaderingen 

nodig,” zegt Monique Van Damme, die als voorzitter al jaren de trouwe dienst 

uitmaakt. “In samenwerking met het Rode Kruis worden beschikbare data 

vastgelegd in de parochiezaal. Al meer dan 10 jaar genieten we er van het comfort. 

Eerder waren we aan het werk in verschillende kleuterklasjes van de 

Gemeenteschool. Later verhuisden we naar de basisschool van Sint-Donatus.” De 

andere vrijwilligers vullen meteen volmondig aan met “Wat een gesleur! We 

moesten alles meebrengen. Zelf de bar inrichten, de stoelen afhalen. Dat zou nu 

niet meer mogelijk zijn!”  

Al jaren op de teller! 

Als oud-bloedgever kan ik me de gang van zaken bij de bloedafnames nog goed 

voorstellen. Ooit stond ik ook op het podium bij de viering van donoren die 10, 25, 

40,50 of 100 bloedgiften deden. In deze enthousiaste vrijwilligers klonk het bijna 

‘eentonig’ meer dan 100 bloedgiften. “Vanuit idealisme – we waren pas 18 jaar of 

iets ouder – volgden we cursus bij het Rode Kruis. In 1970 zijn we ermee gestart,” 

klinkt het bij Monique en haar zus Georgette, maar ook bij vriendin Arlette. “En 

omdat deze vrouwen hun man niet kunnen missen, hebben ze er ons bijgehaald,” 

lacht Eddy die al jaren de rol van secretaris vervult. “De eerste statistieken die ik 

opstelde, dateren van 1972.” Met haar mooi geordende fotomap toont Georgette 

dat ze naast penningmeester ook de rol van archivaris voor haar rekening neemt. 

We vroegen ons luidop af of deze zeskoppige groep geen extra bestuursleden kan 

gebruiken. Dat blijkt voorlopig niet nodig aangezien er slechts het klaarzetten van 

de zaal overblijft. Op donderdagavond komen professionele medewerkers van het 

Rode Kruis langs en zij doen al het nodige. “Vroeger staken we nog een handje toe 

bij het ontsmetten van de armen het verwijderen van de naald. Onze rol is totaal 



veranderd,” klinkt het in de groep. “Anders zijn ook de contacten waar we zoveel 

plezier aan beleefden tijdens het babbeltje bij een pintje, een glaasje wijn of een 

frisdrank na de bloedgift. Nu krijgen de donoren een bonnetje en mogen ze een 

blikje meenemen. Geen cadeautjes meer – tenzij een fles wijn als er zoals vroeger 

wat te vieren valt. Met Nieuwjaar zorgden wij voor een cadeautje,  zoals eitjes in 

de periode rond Pasen. Jaren geleden was er een sinterklaasfeest voor de gezinnen 

van donoren! Tijdens de 11 juliviering zorgden we voor pannenkoeken en ook de 

BBQ op jaarmarktdag tijdens de kermisweek zorgde voor inkomsten. De jarigen 

ontvingen een kaartje. Nu weten we niet meer wie er komt en hoeveel giften de 

donoren hebben. De wet op de privacy, zie je! Nu geen feesten of medailles meer, 

wel een gratis Kinepolisticket voor jubilarissen.” 

De avonden drijven op routine 

Bij het binnenkomen moeten de vrijwillige bloedgevers een lange vragenlijst 

invullen. Deze wordt samen met de dokter overlopen. De donor verneemt dat het 

bloed onderzocht wordt op de aanwezigheid van besmettelijke ziekten en dat hij 

daarvan op de hoogte wordt gehouden. Het Rode Kruis is ook wettelijk verplicht 

de resultaten door te geven aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het 

wordt je ook afgeraden na de donatie een gevaarlijk beroep uit te oefenen of een 

belangrijke lichamelijke of sportieve prestatie te leveren. Door een kleine test weet 

je ook meteen of je mag doneren. Men is nu heel wat strenger dan vroeger: je mag 

geen koorts hebben, niet pas van de tandarts komen of na het zetten van een 

piercing of een tattoo, en zeker niets geslikt hebben. Er zijn nu minder lange 

wachttijden en dit tot ieders tevredenheid. Je kan echter niet zomaar binnenvallen 

omdat je je vooraf moet aanmelden. Eddy: “In onze gouden jaren hadden we zowat 

365-360 afnames per keer. Met 250 zijn we nu al tevreden!” Sedert 2005, vanaf het 

moment dat een dag verlof voor een bloedgift is afgeschaft, tellen we zeker 10 % 

minder kandidaten. Willy: “Ik heb altijd bloed gegeven om iemand te helpen. En ik 

heb al die jaren veel plezier beleefd aan het helpen en de sociale contacten.” 

Georgette stelt zich daar geen vragen meer bij. Monique: “Ik ontvang de 

raamaffiches en onderhoud de contacten met het Rode Kruis-Vlaams Brabant. Het 

verzamelde bloed wordt ’s avonds naar Mechelen gebracht.” Vroeger gaf ik zeer 

vaak plasma, maar nu moet je hiervoor naar Brussel,” zegt Eddy. “Bij de afgifte 

van bloedplaatjes (i.f.v. patiënten met een tekort aan hemoglobine) krijg je je eigen 

bloed terug.” En het is nog altijd zo dat mensen worden opgebeld indien er een 

tekort is aan bepaalde bloedgroepen. (HVdS) 

 


