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DONOR ONKOSTEN EN  

ANONIEME COMMUNICATIE 
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DONOR ONKOSTEN EN TERUGBETALINGSPROCES 

 

 

FASE 

 

TERUGBETALING 

 

TERUGBETALENDE 
INSTANTIE 

Registratie 

 

Gratis parking of parkeerticket 

 

Donorcentrum 

 

Uitgebreide HLA-typering 
en verificatie van de 
typering. 

Gratis parking of parkeerticket 

 

Gratis bloedafname 

Donorcentrum 

Consultatie (Medisch 
onderzoek - bloedafname)  

Gratis parking of terugbetaling parkeerticket 

Openbaar vervoer – auto/moto terugbetaald 

 

Geen kosten voor consultaties, medisch onderzoek. 

Medicatie: indien vereist tijdens het doneerproces (G-
CSF) 

 

Gratis ontbijt, lunch of avondmaal tijdens de 
bloedafname. 

 

Werknemers rechtvaardigen hun afwezigheid voor het 
medisch onderzoek en bloedafname bij hun werkgever 
met een medisch attest. Verlof moet onderling tussen 
de donor en diens werkgever geregeld worden. 

 

Voor iedere donor sluit het Marrow Donor Program 
Belgium – Registry (MDPB-R) systematisch een 
invaliditeitsverzekering af.  

 

Collectecentrum 

Opvolging 

 

Alle onkosten van de donor voor routinebezoeken aan 
het collectecentrum voor de opvolging en evaluatie na 
de donatie moeten terugbetaald worden. 

Instellingen hebben specifieke procedures voor gratis 
opvolging. 

 

Bloedafname door de huisarts (gedekt door de 
ziekteverzekering). 

Terugbetaling van het remgeld. 

Collectecentrum 
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ANONIEME COMMUNICATIE 

Het Marrow Donor Program Belgium – Registry (MDPB-R) garandeert de volstrekte ANONIMITEIT van de 
donatie. Onrechtstreekse, anonieme communicatie in de vorm van brieven, wenskaarten of geschenken 
tussen donor en begunstigde na de donatie is toegestaan, maar mag de identiteit of locatie van de afzender 
niet bevatten. Donor en patiënt mogen in geen geval rechtstreeks contact hebben met elkaar. Eventuele 
correspondentie verloopt via het MDPB-R en wordt door het donorcentrum of de transplantatiearts 
gecensureerd. De ontvangen stukken moeten binnen één maand na ontvangst aan de andere partij 
worden overgemaakt. 

Bij ontvangst van anonieme communicatie van een donor of patiënt is het de taak van het donor- of 
transplantatiecentrum om de inhoud te controleren en erop toe te zien dat de anonimiteit wordt bewaard. 
Inhoud die de anonimiteit in het gedrang brengt, moet worden verwijderd vóór de brief, de wenskaart of 
het geschenk aan het MDPB-R wordt overgemaakt. Het donor- of transplantatiecentrum kan beslissen om 
het bericht of het geschenk – al dan niet gedeeltelijk – niet over te maken indien de omstandigheden die 
beslissing rechtvaardigen. 

  

Controle van wenskaarten, brieven en geschenken om de anonimiteit te garanderen 
 

Aard Toegestaan Niet toegestaan 

Naam van de donor of patiënt  Niet toegestaan 

Land van de donor of patiënt Toegestaan  

Info over het transplantatie- of 
donorcentrum 

 Niet toegestaan 

Contactgegevens (telefoonnummers 
enz.) 

 Niet toegestaan 

Geslacht Toegestaan  

Leeftijd Toegestaan  

Ziekte Doorgaans toegestaan Geen genetische aandoeningen 

Beroep Algemene omschrijvingen 
toegestaan 

Geen specifieke omschrijvingen 

Voedsel  Niet toegestaan 

Geschenkbonnen, dvd’s, cd’s  Niet toegestaan 

Foto’s  Geen persoonlijke foto’s van 
mensen  

 
  


