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HEUPKOPDONATIE
In overleg met uw behandelend ar ts heeft u besloten om een heupver vangende operatie te ondergaan. Wat deze operatie voor u betekent en hoe deze
uitgevoerd wordt, heeft uw ar ts met u besproken.
Tijdens de operatie ver vangt de chirurg de kop van het dijbeen (de heupkop)
door een prothese. Deze verwijderde heupkop wordt in de regel na de operatie
vernietigd. Dat is jammer, want u kunt het bij u verwijderde bot doneren voor
het gebruik bij operaties van andere patiënten.
In deze folder leest u meer informatie over het doneren van uw heupkop,
wat daarbij komt kijken en wat u er voor moet doen.

WAT KAN MIJN VERSLETEN HEUPKOP VOOR
IEMAND ANDERS BETEKENEN?
Het klinkt vreemd: uw heupkop moet vervangen worden en toch kan diezelfde
heupkop een andere patiënt helpen. Hoe kan dat?
Dat kan, omdat uw heupkop
niet in zijn geheel gebruikt
wordt. Van een heupkop kunnen bijvoorbeeld botchips gemaakt worden. Deze botchips
worden gebruikt voor het
opvullen van ruimte rondom
een prothese die los is komen
te zitten of het vullen van een
holte (cyste) in het bot van een
patiënt. Soms wordt een groter
deel van een heupkop gebruikt
als opbouw voor het plaatsen
van een prothese. Het voordeel van menselijk bot ten opzichte van kunstmatige alternatieven is dat het een
betere ingroei heeft in het lichaam van de ontvanger en dat het ‘bekend’ weefsel is.

WAT MOET IK DOEN ALS IK BOT WIL DONEREN?
Wij mogen uw bot alleen ontvangen en voor andere patiënten gebruiken, nadat u
hiervoor toestemming heeft gegeven. Besluit
u om uw heupkop te doneren dan moet u
dat kenbaar maken aan de behandelend arts.
De arts of de verpleegkundige zal u extra
vragen stellen en u dient een vragenlijst
over uw medische geschiedenis en sociale
achtergrond in te vullen. Met deze informatie kan worden beoordeeld of uw heupkop
geschikt is voor donatie. De antwoorden op
deze aanvullende vragen zijn nodig, omdat
het voor de patiënt die uw bot ontvangt
zeer belangrijk is dat het bot veilig is.
Als u wilt en (medisch gezien) mag doneren, vult u het formulier “Patiëntverklaring
heupkopdonatie” in. Hierin staat dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw
heupkop bij andere patiënten en het verrichten van onderzoek naar overdraagbare
aandoeningen. Hiervoor wordt bij u bloed afgenomen op de operatiekamer. De
arts zal ook een botkweek van uw heupkop nemen nadat deze verwijderd is.

WAT GEBEURT ER MET MIJN HEUPKOP NA DONATIE?
Uw arts stuurt uw heupkop, bloed, botkweek en het door u ingevulde en ondertekende formulier “Patiëntverklaring heupkopdonatie” naar ETB-BISLIFE.
ETB-BISLIFE laat het bloed en de botkweek in een laboratorium onderzoeken.
Wanneer er geen overdraagbare aandoeningen worden gevonden en alle formulieren juist zijn ingevuld, wordt uw heupkop vrijgegeven voor transplantatie.
Als de uitslag van uw bloedonderzoek hiertoe aanleiding geeft, zal ETB-BISLIFE
uw behandelend arts en huisarts informeren over de uitslag. Het kan voorkomen
dat uw heupkop op voorhand niet geschikt blijkt te zijn voor donatie. In dat geval
wordt het bloedonderzoek niet uitgevoerd.
Wie de uiteindelijke ontvanger van uw heupkop is, krijgt u niet te weten. Dat is
wettelijk zo bepaald. Uw gegevens als donor en de gegevens van de ontvanger
blijven strikt vertrouwelijk. Wat wel zeker is, is dat de patiënt u dankbaar zal zijn
ook al kent hij of zij u niet.

ETB-BISLIFE
ETB-BISLIFE is een stichting zonder winstoogmerk die ernaar streeft de kosten van
het bewerken van gedoneerde weefsels zo laag mogelijk te houden. De botbank van
ETB-BISLIFE heeft jarenlange ervaring met de uitname, opslag, beoordeling en bewerking van diverse weefsels, met name botweefsel.
Meer informatie over ETB-BISLIFE en heupkopdonatie kunt u vinden op de website
www.etb-bislife.org, onder het kopje ‘Bone Bank’.
Bent u na het lezen van deze folder en het inwinnen van informatie op onze website
tot de conclusie gekomen dat u uw heupkop wilt doneren, dan zijn de ontvangers daar
heel blij mee. Uw donatie draagt positief bij aan hun kwaliteit van leven. Namens hen
alvast hartelijk bedankt.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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