Kraakbeen doneren, kan dat?
Ja, dat kan!
Bij de operatie die jij binnenkort ondergaat, wordt
een deel van het ribkraakbeen verwijderd. Voorheen
werd dat uitgenomen kraakbeen na de operatie
vernietigd. Dat is jammer, want met dat verwijderde
kraakbeen kunnen wij andere patiënten helpen.
Daarom bewaren wij ribkraakbeen dat chirurgisch is
verwijderd, zodat het gebruikt kan worden voor
transplantatie bij een andere patiënt.
Vandaar dat wij jou hierbij willen vragen of jij het
ribkraakbeen dat bij jou verwijderd wordt, wilt
doneren. Alleen met jouw goedkeuring gaan wij over
tot donatie van je kraakbeen.

Waarom is donorkraakbeen nodig?
Omdat jij jong bent, is je kraakbeen nog ‘flexibel’.
Daarmee is het erg geschikt voor gebruik bij andere
patiënten. Bijvoorbeeld bij operaties aan neus, oor of
kaak. Deze patiënten worden dan geholpen met het
kraakbeen dat bij jou in de weg zit! Een mooi
vooruitzicht, toch?

Is mijn kraakbeen goed voor een ander?
Of het bij jou weggenomen kraakbeen geschikt is
voor transplantatie, hangt af van je gezondheid.
Jouw kraakbeen kan niet worden gebruikt als jij aan
een ernstige ziekte lijdt. ETB-BISLIFE gebruikt
kraakbeen ook niet wanneer daarmee een infectie
van donor op patiënt zou kunnen worden
overgebracht. Daarom wordt het uitgenomen
kraakbeen na de operatie door ons onderzocht op de
aanwezigheid van ziektekiemen.

Check-dubbelcheck
Tijdens de operatie wordt bij jou bloed afgenomen
dat daarna in een laboratorium wordt getest op
aanwezigheid
van
overdraagbare
ziekten,
bijvoorbeeld geelzucht (hepatitis). Alleen als jij geen
bezwaar hebt tegen het afnemen en het testen van
je bloed mag jij kraakbeen doneren. Mochten we
afwijkingen vinden in het bloedonderzoek, dan krijgt
je huisarts daarvan bericht.

Als ik mijn toestemming geef, waar moet
ik dan rekening mee houden?
Voorafgaand aan de operatie zal de arts in het
ziekenhuis de gang van zaken bij kraakbeendonatie
uitleggen en jouw vragen hierover beantwoorden.
Wij verzoeken je ook vóór de operatie een vragenlijst
in te vullen om te beoordelen of je kraakbeen
geschikt is voor donatie.
Met deze vragenlijst willen wij informatie verkrijgen
over
je
medische
voorgeschiedenis,
maar
bijvoorbeeld ook over mogelijk risicovol seksueel
gedrag, gebruik van drugs of recente reizen naar
landen waar bepaalde infectieziekten heersen. Deze
vragen moeten wij stellen om zekerheid te krijgen
over de veiligheid van het gebruik van je kraakbeen
bij andere patiënten. Uiteraard wordt vertrouwelijk
omgegaan met de door jou ingevulde antwoorden.
Het uitgenomen kraakbeen wordt door het
ziekenhuis verpakt en bewaard, totdat ETB-BISLIFE
het op komt halen. Pas na de operatie, als de
resultaten van al onze onderzoeken bekend zijn,
kunnen wij een definitief besluit nemen of je
ribkraakbeen voor een andere patiënt te gebruiken
is.

Nog vragen?
Wanneer jij na het lezen van deze informatie nog
vragen hebt, dan zal de arts in het ziekenhuis deze
graag met jou bespreken.
Je mag ook direct contact opnemen met ons. Zie
voor onze contactgegevens hieronder.
Tot slot: misschien is het voor jou geen eenvoudige
beslissing. Denk er gerust over na, maar laat de arts
van het ziekenhuis tijdig weten wat jij besloten hebt.
Alvast bedankt voor je medewerking.
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