
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
Om weer gewoon te leven 

 

De pijn en de stress in mijn moederhart drijft mij om de meest bizarre vraag te 

stellen die ik ooit kon bedenken: wie wil een nier doneren aan Marcel?  

 



 
 

 
 

 

 

23 juni 2017  
Noodkreet van een moeder 

Marcels nieren zijn gestopt… maar daar zie je aan de buitenkant niets van…  

 

Ik ben de moeder van Marcel. Hij is mijn enige kind en ik ben op zoek naar een nierdonor voor hem. 

De pijn en de stress in mijn moederhart drijft mij om de meest bizarre vraag te stellen die ik ooit kon 

bedenken: wie wil een nier doneren aan Marcel? Want Marcels nieren zijn gestopt… 

Ik herken mijzelf amper, maar nu ik zelf als donor ben afgewezen in verband met mijn reuma kan ik 

niet anders dan ervoor te gaan: met deze oproep start ik de zoektocht naar een geschikte nierdonor. 

Een wanhopige oproep:  willen jullie alsjeblieft meehelpen om het bericht te verspreiden dat Marcel 

héél erg een nier nodig heeft? 

De problemen met Marcels nieren begonnen in 2010, maar zijn wereld stortte pas goed in toen wij 

afgelopen januari 2017 stijf van schrik op de Spoedeisende Hulp van het AMC zagen dat alle 

bloedwaarden van Marcel in het ROOD stonden, de kreatinine stond zelfs op 2000 en Marcels 

bloeddruk was torenhoog : het gevolg was verschrikkelijk, beide nieren waren gestopt… Er is geen 

weg meer terug. Levenslang dialyseren. Drie keer per week naar het AMC. Moe, moe en nog eens 

moe. Heel veel medicijnen en bijvoeding, zo mager als een lat, nauwelijks meer werken en 

zichtverlies. 

  



 
 

 
 

 

 

24 juli 2017 
Groen licht voor transplantatie... 

Eindelijk! Groen licht voor niertransplantatie. Marcel is begin juni 2017 goedgekeurd om 

getransplanteerd te worden. Een reeks intensieve onderzoeken is afgerond en zijn behandelend arts 

dokter Sondervan heeft groen licht gegeven. Wat een opluchting. Iedereen boven de 18 jaar met 

bloedgroep A of O kan een nier aan Marcel doneren. Alleen mensen met ernstig overgewicht, suiker-, 

nier-, hart- en/of vaatziekte of een kwaadaardige aandoening kunnen hun nier niet afstaan. 

Pff… eindelijk duidelijkheid! Marcel mag getransplanteerd worden met bloedgroep A of O. Ook 

doneren via  het cross over programma is mogelijk. 

Deze manier van doneren heet: nierdonatie bij leven. Een 

gezond mens kan met één nier een normaal leven leiden. 

Daarom is nierdonatie bij leven mogelijk. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om te doneren. Marcel heeft 

bloedgroep A. Maar ook wanneer de bloedgroep niet 

overeenkomt is het mogelijk om via het cross over 

programma te doneren. 

 

  



 
 

 
 

 

Ik doe een wanhopige oproep: willen 

jullie meehelpen en het bericht 

verspreiden dat Marcel héél erg een 

nier nodig heeft? 

 
 

 

 

 
22 juni 2017  
Oproep voor Marcel 

 
Als moeder sta ik met mijn rug tegen de muur, aangezien ik als donor ben afgewezen door mijn 
reuma. Ik doe een wanhopig oproep: willen jullie meehelpen en het bericht verspreiden dat Marcel 
héél erg een nier nodig heeft? 
 
Mijn naam is Anja en ik ben de moeder van Marcel. Ontdaan van alle schroom richt ik mij tot 
iedereen. Marcels nieren werken sinds 2017 helemaal niet meer. Hij dialyseert drie keer per week 
van 9.30 - 14 uur in het AMC in Amsterdam. Lange eenzame uren. Voor de rest van zijn leven is hij 
afhankelijk van deze ingenieuze machine. Totdat… er een donor komt die een nier wil afstaan. 

Veel aanmeldingen nodig 
Ik maak mij hele grote zorgen. Komt er op tijd een nier die past bij Marcel? Er zijn heel veel 
aanmeldingen nodig om één kans te hebben op die ene ‘perfect match’. Er is een tv-uitzending van 
De Wandeling, waarin een ex-nierdialysepatiënt Vincent Moolenaar vertelt, dat hij pas na zestig - 
zestig! - lieve, waardevolle, zeer serieuze aanmeldingen een goede match vond. Ik wist niet wat ik 
hoorde, zestig serieuze mensen die willen doneren en uiteindelijk maar één match. Ondertussen 
dringt de tijd. Marcel is aan het overleven. Wie zal Marcel uiteindelijk kunnen redden? 

Soms wel willen, maar niet kunnen 
Twee vrienden van Marcel hebben toegezegd dat zij nadenken over doneren. Avi, mijn huurder, wil 
graag doneren, maar moet zich eerst dubbel en dwars inzetten om zijn business op orde te houden. 
Tante Sonja heeft zich aangemeld, maar met grote kans op diabetes loopt zij risico voor zichzelf in de 
toekomst. Ook Marcels vader is niet geschikt door gezondheidsproblemen. Er zijn dus heel veel meer 
aanmeldingen en goede bedoelingen nodig. 
Ik hoop dat Marcels arts op een dag belt en zegt: ‘Marcel, we hebben een match!’ Denk je erover om 
je aan te melden, stuur dan een e-mail naar Marcel via niervoormarcel@hotmail.com.  



 
 

 
 

Zonder te overdrijven, de mensen van 
Dianet zijn geweldig, de sfeer in 
ongedwongen, maar toch… dialyseren 
is bikkelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 juni 2017 
Dialyseren is bikkelen 

Marcels nieren werken sinds januari 2017 niet meer en daardoor wordt zijn bloed niet meer ‘schoon’ 
gefilterd. Buiten het lichaam wordt nu zijn bloed (hemodialyse) gefilterd. De kunstnier – een 
geweldige uitvinding – werkt niet zo goed als een gezonde nier en haalt ongeveer 10 procent van de 
zuivering. De levensverwachting van dialyserende nierpatiënten is daardoor ongewis en dialyseren 
heeft grote gevolgen. Marcel heeft veel last van kramp in zijn benen en hoofdpijn aan het einde van 
de dialyse. En hij lijdt aan gewicht- en zichtverlies. Tijdens de dialyse verandert je bloedsamenstelling 
vrij snel en voel je je moe en lusteloos en daardoor heeft hij weinig energie. 
 
Drie keer per week dialyseren. Ruim vier uur lang aangesloten aan de kunstnier van Dianet in het 
AMC. Ik ga iedere week even op bezoek, want het zijn lange eenzame uren. Maar Marcel is niet de 
enige. Op de afdeling is plek voor 28 patiënten. Dianet verpleegkundigen zijn speciaal voor dit werk 
opgeleid. Zij sluiten de kunstnier aan, houden via monitoren alles de hele tijd onder controle, meten 
tussendoor de bloeddruk, lopen af en aan bij alarmbellen en passen het afnameplan aan. Na 4 uur 
koppelen zij de machine weer af. Het is een heel ritueel, waarbij opperste hygiëne en zorgvuldig en 
vakbekwaam handelen geboden is. 
 
Tussendoor komt de diëtiste langs, zij noteert wat Marcel eet en hoeveel hij eet. Marcel heeft een 
strikt dieet op basis van zeer beperkte inname van fosfaat, kalium, en calcium en vocht. Weinig 
drinken en dat tijdens die hitte van afgelopen tijd! Ook krijgen alle dialysepatiënten tijdens de dialyse 
te eten. Gewicht is en blijft een enorm issue. Vooraf wegen en na afloop wegen, uitrekenen hoeveel 
vocht er is onttrokken. En nieuwe dieetafspraken en medicijnen. Het is een complexe rekensom. 
Marcel dreigt ondervoed te raken en krijgt extra dieetvoeding voorgeschreven op basis van 
koolhydraten en vetten. Om je gewicht stabiel te houden, moet je als nierpatiënt ongeveer 130% 
eten. Dat is een hele opgave voor Marcel, die last heeft van bijwerkingen als maagzuur en overgeven. 
En dan komt ook de dialyse-arts nog langs… kortom zonder te overdrijven, de mensen van Dianet zijn 
geweldig, de sfeer in ongedwongen, maar toch… dialyseren is bikkelen! 



 
 

 
 

Jaarlijks geven 

ongeveer 500 

donoren een nier 

en alleen al in het 

AMC wordt er 

iedere woensdag 

een nier 

getransplanteerd. 

Maar toch… het is 

niet niks allemaal.   

 

 

4 juli 2017 
Een nier doneren is niet zomaar wat… 

Er komt heel wat op je af, daar kun je donder op zeggen… Je wordt natuurlijk geopereerd, maar je 
hebt ook tijd nodig om te herstellen en dan kun je bijvoorbeeld niet werken. Overal is een oplossing 
voor bedacht inmiddels, want jaarlijks geven ongeveer 500 donoren een nier en alleen al in het AMC 
wordt er iedere woensdag een nier getransplanteerd. Maar toch… het is niet niks. 
 
‘Met een donornier geef je iemand z'n leven terug’, schrijft de Nierstichting op hun website. Ja, 
woorden zijn makkelijk geschreven, maar dat is niet het hele verhaal. Een nier afstaan is echt een 
enorme beslissing en je zult jezelf op de hoogte moeten stellen van alle voor- en nadelen van donatie 
bij leven. Er zijn allerlei consequenties en die moet je emotioneel en lichamelijk aankunnen. Voor en 
na de transplantatie. 
 
Ben ik nu een ‘horror’ scenario aan het schetsen? Terwijl ik zo verschrikkelijk hoop op een nier voor 
Marcel? Nee, ik wil juist iedereen, die er over nadenkt, een realistische kijk op het hele gebeuren 
meegeven. Lees álle informatie meerdere malen door, bekijk de talloze YouTube-filmpjes, laat het 
bezinken, praat met je dierbaren en kijk goed hoe zij erop reageren. Je hebt hun steun heel hard 
nodig, ook in de verre – onvoorspelbare – toekomst. 
 
Gelukkig blijkt inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijngevolgen, dat je goed 
kunt leven met één nier en dat een nierdonor geen hogere kans op nierfalen en overlijden heeft in 
vergelijking met de gehele bevolking. Slechts in vergelijking met gezonde mensen is er een heel klein 
extra risico. 
 
Toch blijf ik erbij, doneren is niet zomaar wat. Maar als je echt, echt alles hebt overdacht en er samen 
met Marcel ‘uit’ bent, én er is een perfecte medische match… dan… dan spatten mij de tranen uit de 
ogen, daar kun je donder op zeggen… 
  



 
 

 
 

 

 

12 juli 2017  
Marcel heeft A… 

 
Een collega, die het blog ‘nier voor marcel’ volgt, vroeg mij: ‘Welke bloedgroep heeft Marcel 
eigenlijk?’ Nou, A dus. Een donor met bloedgroep A past prima én bloedgroep O past ook. A en O 
samen omvat 73% van de Nederlanders en de rhesusfactor speelt geen rol. Maar ook als de 
bloedgroepen niet matchen is het mogelijk om via het zogenaamde cross-over programma te 
transplanteren en zelfs transplanteren ‘door de bloedgroep heen’ is mogelijk. 
 
Geen vuiltje aan de lucht lijkt het. Maar helaas, er komt veel meer bij kijken. Het bloed van de donor 
wordt eerst onderzocht op nier- en leverfunctie, bloedstolling en ooit doorgemaakte virusinfecties. 
Maar uiteindelijk zal de ‘kruisproef’ de doorslag geven, want iedereen heeft antistoffen in zijn bloed, 
stofjes die mogelijk reageren op stofjes die niet in je bloed thuishoren. Zelfs bij het matchen van 
dezelfde bloedgroep kan het bloed van Marcel gaan klonteren. Mocht het voor Marcel zover komen, 
dan zal het wachten op de uitslag van de kruisproef het meest spannend zijn, omdat de 
transplantatie wordt afgeblazen bij een slecht resultaat uit de kruisproef.  
 
Toch is er hoop, want ‘levende nierdonatie’ komt steeds vaker voor: in 2008 was het voor het eerst 
dat meer dan de helft van de in Nederland uitgevoerde niertransplantaties levende donatie betrof. 
De voorbereidingen voor de donatie duren meestal enkele maanden. Er zijn naast de bloedtesten 
allerlei onderzoeken nodig om vast te stellen of je als donor in goede lichamelijke conditie bent. 
Ikzelf ben niet op mijn bloedgroep B afgewezen, maar omdat mijn reuma een mogelijk 
gezondheidsrisico in de toekomst zou kunnen zijn. Pff… erg moeilijk om mij daar bij neer te leggen… 
Dus een ‘A-tje’ voor Marcel is mooi, maar hoeft niet… 
  



 
 

 
 

 
 

29 augustus 2017  
Zou het echt gaan lukken! 

Want… er zijn meerdere mensen die een nier willen afstaan aan Marcel... Echt. Donoren melden zich. 
Het gebeurt, wonder oh wonder… acht mensen! Acht mensen, van familie tot vrienden én 
onbekenden met een heel groot hart hebben zich gemeld, waaronder één heel bijzondere donor die 
alle onderzoeken in het Erasmus Medisch Centrum al glansrijk heeft afgerond. Zij heeft Marcel via 
facebook gekozen. ‘U heeft Ferrari-nieren’, zei haar arts. 
 
Op dit moment buigt het Erasmus transplantatieteam zich over de beide dossiers, maar het duurt 
nog weken voordat de 1e afspraak in Rotterdam er is. En daarna zal de kruisproef, die ook twee 
weken op zich laat wachten, beslissend zijn. Houden de donor en Marcel het zolang vol? Hoe zal die 
allerlaatste bloedproef uitpakken? 
 
Het is zo’n langdurig gecompliceerd traject, dé uitslag is ongewis en dus is het geen gelopen race… 
Maar… ’t gaat zo ‘t gaat… en ik praat zo goed mogelijk met al die heel bijzondere donoren en hoop 
dat zij zo lang als nodig stand by willen blijven. Ik onderhoud de contacten namens Marcel omdat 
hem de energie en de woorden daarvoor ontbreken. Maar even zo vaak ontbreken mij de woorden, 
val ik stil… wat kún je nog zeggen wanneer iemand zoiets bijzonders als een nier! aanbiedt aan je 
kind? 
 
Maar geen dag, geen uur zonder twijfel en zodra ik de kans krijg vraag ik: hoe zou jij het aanpakken? 
Wat zie ik over het hoofd? Kan ik nog iets doen? Moet ik wachten, bellen of juist niet? Daarom vertel 
ik eerlijk en open het hele verhaal. 
 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

27 september 2017  
Helaas… de donor heeft zich 
teruggetrokken 

Lieve mensen, het lukte mij niet eerder om een up date te schrijven, maar steeds vaker vragen jullie 
aan mij…‘Goh, wat fijn voor Marcel! Wat een mooie kans! Een donor met Ferrari-nieren. Hoe ver 
staat ‘t? Gaat het lukken?’ En sinds een paar weken antwoord ik dan mistroostig: ‘Nee, helaas, het 
lukt niet. De donor heeft zich teruggetrokken… Er was voor de donor te weinig contact met Marcel. 
Te anoniem. Het voelde niet goed voor haar. ’t Gaat niet door…’ 
 
En dan barsten de reacties los… ‘Nou, hoe kan dat nou?’ Wat ging er mis? Ik zou dit en een ander zou 
dat… Sommigen zijn boos op de donor en anderen vinden dat Marcel in gebreke bleef. En weer 
anderen begrijpen hoe ziek je kunt zijn… Allemaal begrijpelijke reacties en emoties. Marcel en ik 
gingen door een emotionele achtbaan, maar… het is wat het is en inmiddels kunnen we er weer een 
beetje tegen, en kijken we weer vooruit.  t’ Zal wel moeten, toch?… 
 
klavertjes gelukOp de dialyse-afdeling werd Marcel goed opgevangen. 
Diverse verpleegsters zeiden: ‘Heb vertrouwen, er komt heus een 
goede donor. Wij hebben dit vaker meegemaakt… Blijf doorgaan met 
de zoektocht! Dat doe je goed.’  Dus vooruit maar - uitgehuild en 
lessen geleerd - Marcel gaat meer commitment tonen… ik pak de draad 
weer op en schrijf… en willen jullie weer meehelpen om dit bericht te 
delen om een nier voor Marcel te vinden? 
  



 
 

 
 

 

 
 

11 oktober 2017 
Donorweek: media-aandacht helpt 

‘Hé, Mars, het is donorweek deze week, begroet ik hem op de dialyse-afdeling, ik had hier wel 
slingers en ballonnen verwacht!’ ‘Ha, ha, ik ook wel’, grinnikt hij, ‘maar zelfs geen taart hoor’. Zoals 
zo vaak is het hemd nader dan de rok, want ik had nooit enig idee van de ‘Donorweek’ en dat er 
zoveel media-aandacht is rond orgaandonatie. Pas nu Marcel zelf nierpatiënt is, zit ik er met mijn 
neus bovenop… 

Hard nodig al die media-aandacht 

Heel hard nodig, zo blijkt uit de cijfers, want in Nederland overlijden ieder jaar nierpatiënten die op 
de actieve wachtlijst staan. ‘In 2015 stierven 74 mensen op de wachtlijst. En er gingen 73 mensen 
van de wachtlijst af, omdat hun conditie zo verslechterde dat ze een transplantatie niet meer aan 
konden’, aldus Nierstichting Nederland. Marcel is een van de 651 wachtenden op dit moment en de 
gemiddelde wachttijd voor hen is 3 jaar. ‘In 2017 zijn er 406 niertransplantaties uitgevoerd van 
overleden donoren’, aldus de Nederlandse Transplantatiestichting. Er gebeurt veel, maar de 
wachttijd wordt niet korter. 

En het helpt al deze media-aandacht 

Het huidige donorregister is opgericht om uitvoering te geven aan de Wet op de orgaandonatie en 
het aantal geregistreerde donoren loopt wel op, maar niet snel: van 5.365.129 in 2008 tot 6.120.329 
in 2017, zo laten de cijfers in het donorregister van de overheid zien. Gelukkig voor Marcel en zijn 
wachtende lotgenoten heeft D66 2e kamerlid Pia Dijkstra haar Initiatiefwetsvoorstel voor het 
opnemen van een actief donorregistratiesysteem nu ter goedkeuring voorgelegd aan de 1e Kamer. 
Met deze wetswijziging verwacht zij, dat er meer geregistreerde donoren komen en de wachttijd 
korter wordt. Maar nog even geduld, de 1e Kamer doet pas 30 januari 2018 uitspraak. 

En het is complex al die media-aandachtdonorweek 

Wat te denken van deze oproep: ‘ Zelf kun je ook ziek worden en een 
donororgaan nodig hebben.’, schrijft de rijksoverheid op de website van 
‘Orgaan Donor Worden’. En zo zit het dus. Als het jezelf of een 
bloedverwanten betreft… wil je de media-aandacht heus wel, gewoon 
omdat het helpt. Taart ook trouwens. 
  



 
 

 
 

Maart 2018 staat 

Marcel weer op 

de schaats. 

Amper twee 

maanden na de 

transplantatie. 

Fantastisch om 

mee te maken. 

Nog niet voluit 

zoals vroeger, 

maar toch…  

 
 
 
 
 
 

 

17 april 2018 
Sonja gaf haar nier aan Marcel 

Fluitend zie ik Marcel weer aan zijn auto klussen. Ik kan mijn geluk niet op. De niertransplantatie is 
gelukt en hij wordt iedere dag een beetje sterker. Met zijn tante Sonja, die haar nier afstond, gaat het 
heel goed. Vorige week is zij volledig genezen verklaard in het AMC. ‘Ik zie u graag over een jaar 
terug voor controle.’, zei de arts. 
 
Het is vandaag op de kop af drie maanden geleden. Die 17e januari was een lange spannende dag. De 
transplantatie duurde van negen uur in de ochtend tot vijf uur ’s middags. Eerst was Sonja aan de 
beurt en daarna Marcel. 
 
Ik zag hem aan het begin van de avond. Hij lachte en zei: ‘Hi, ‘t gaat goed hoor, ik heb net een ijsje 
op.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Hij zat monter rechtop in bed op de Verkoeverkamer. Aangesloten op 
allerlei apparatuur met toeters en bellen. Dat wel. Sonja was al 'op zaal'. Omringd door man, 
kinderen en kleinkind Sem. Daarna ging het iedere dag beter en langzaam zakt na drie maanden ook 
mijn spanning. 
 
Het is me de afgelopen tijd vaak gevraagd: ‘En? Hoe gaat het met Marcel?’ En dan was er even tijd 
om te vertellen. Een luisterend oor doet echt wonderen. Die lieve aandacht heeft me door mijn 
diepste twijfels gesleurd. En het schrijven lukt me ook weer: wordt vervolgd! 
 


