Heupkopdonatie
Tijdens de operatie vervangt de chirurg uw heupkop door een prothese. De weggehaalde heupkop
hoeft echter niet vernietigd te worden. U kunt uw heupkop doneren voor het gebruik van het bot bij
operaties van andere patiënten en op die manier bijdragen aan het welbevinden van andere
patiënten.
Wat kan mijn versleten heupkop voor een ander betekenen?
Het gedeelte van de heupkop dat bij u problemen geeft, is door deze bewerking geen probleem voor
de ontvanger van uw heupbot. 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 uw heupkop gebruikt als opbouw voor het plaatsen van een prothese. Het voordeel van
menselijk bot ten opzichte van kunstmatige alternatieven is dat het een snelle ingroei heeft in het
lichaam van de ontvanger en het ‘bekend’ weefsel is voor het lichaam.
Wat moet ik doen als ik bot wil doneren?
U kunt andere patiënten helpen door uw heupkop te doneren. Wanneer u dat besluit neemt, zal uw
behandelend arts u extra vragen stellen en dient u een vragenlijst over uw medische geschiedenis en
sociale achtergrond in te vullen. Deze extra vragen zijn nodig omdat het voor de patiënt die uw bot
ontvangt zeer belangrijk is dat het bot veilig is. Wanneer u wilt en medisch gezien mag doneren, vult
u een toestemmingsformulier in. Hierin staat dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw
heupbot bij andere patiënten en het verrichten van onderzoek naar overdraagbare aandoeningen
om te kunnen beoordelen of uw bot veilig is voor de ontvangende patiënt. Hiertoe wordt 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, vragenlijst en toestemmingsformulier naar BISLIFE.
BISLIFE laat het bloed en botkweek in een laboratorium onderzoeken. Wanneer er geen
overdraagbare aandoeningen worden gevonden en alle formulieren juist zijn ingevuld, wordt de
heupkop vrijgegeven voor transplantatie. Indien het onderzoek aanleiding geeft om contact met u op
te nemen, gaat dat via de arts die u in het ziekenhuis behandelt of via uw huisarts. Hoort u niets, dan
is er niets aan de hand. Geen bericht, goed bericht. Wie uiteindelijk de ontvanger is van uw heupkop,
krijgt u niet te horen. Uw gegevens als donor en de gegevens van de ontvanger blijven geheim.
BISLIFE
BISLIFE, wat staat voor ‘tweede leven’, is een not-for-profit organisatie. Zij hebben een jarenlange
ervaring met de uitname, opslag, beoordeling en bewerking van diverse weefsels, met name
botweefsel. BISLIFE heeft geen winstoogmerk en probeert alle kosten zo laag mogelijk te houden.
Meer informatie kunt u vinden op: www.bislife.org

