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SAMENVATTING

Jaarlijks worden er in Europa vier miljoen patiënten behandeld met bloedproducten, 
bijvoorbeeld bij levensreddende operaties na trauma, maar ook bij de behandeling van 
kanker, hemofilie en auto-immuunziektes. Om een voldoende bloedvoorraad te waarborgen 
zijn ziekenhuizen sterk afhankelijk van donors die op vrijwillige basis bloed doneren om 
daarmee anonieme ontvangers te helpen. Momenteel is echter slechts drie à vier procent van 
de personen die medisch geschikt zijn om bloed te doneren ook daadwerkelijk geregistreerd 
als bloeddonor – met een Europees gemiddelde van ongeveer 29 bloeddonors per 1000 
inwoners – waardoor er een kwetsbare balans is ontstaan tussen de vraag naar en het 
aanbod van bloed. Daarnaast is het percentage geregistreerde bloeddonors in de afgelopen 
tien jaar geleidelijk afgenomen. Hoewel de algemene vraag naar bloed in deze periode ook is 
afgenomen, is het nog steeds van groot belang dat er nieuwe donors worden geworven. De 
vraag naar meer diverse, specifieke bloedproducten is immers juist toegenomen. Het eerste 
en inleidende hoofdstuk van deze dissertatie bespreekt hoe bloedbanken constant worden 
uitgedaagd in hun streven naar een voldoende en gezonde donorpopulatie, om hiermee 
volledig te kunnen voldoen aan te toekomstige vraag naar alle specifieke bloedtypen. Het 
beter begrijpen van (potentiële) bloeddonors staat hierbij centraal. Wat motiveert mensen 
om bloed te doneren, of wat weerhoud hen hier juist van? En hoe kunnen zij zo effectief 
mogelijk geworven én behouden worden voor de bloedbank?

Door middel van een systematische literatuurstudie, gepresenteerd in Hoofdstuk 
2, hebben we geschetst hoe economen, psychologen en sociologen in de afgelopen 
jaren een grote verscheidenheid aan individuele donorkenmerken en donatiemotivaties 
hebben bestudeerd. Hoewel we aan de hand van deze studies laten zien dat de kans 
om bloed te doneren sterk kan verschillen binnen personen, alsmede tussen personen 
met verschillende sociaal-demografische kenmerken, ontbreekt het in deze studies aan 
theoretische en empirische kennis over de mate waarin bloeddonorgedrag onderhevig 
is aan verandering over tijd, gedurende de levensloop. Sociaalwetenschappelijke 
theorieën die gebruikt zijn om andere vormen van prosociaal gedrag te onderzoek (e.g., 
gelddonatie en vrijwilligerswerk) kunnen ook worden toegepast op bloeddonatie om 
uiteenlopende donatiemotivaties te onderzoeken, en om een beter begrip te krijgen van 
de bloeddonorcarrière – bloeddonorgedrag gedurende de levensloop. Door gebruikt te 
maken van een levensloopperspectief op bloeddonorgedrag beogen we in deze dissertatie 
de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

Welke individuele, sociale en contextuele factoren zijn gerelateerd aan bloeddonorgedrag, 
en op welke manier spelen deze factoren een rol gedurende de bloeddonorcarrière?
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Onderzoeksdesign en data: combineren van longitudinale registers en vragenlijsten
Om de centrale onderzoeksvraag van deze dissertatie te beantwoorden hebben we zowel een 
aantal observationele studies uitgevoerd alsmede gerapporteerd over de natuurlijke variatie 
in bloeddonatiecentra. Deze studies hebben gebruik gemaakt van unieke combinaties van 
verschillende databronnen: longitudinale vragenlijsten onder een representatieve steekproef 
van de Nederlandse bloeddonorpopulatie, en twee nationale bloeddonorregisters uit 
Nederland (i.e., Donor InZicht en de Nederlandse bloeddonordatabase) en Denemarken 
(i.e., Statistics Denmark en de Scandinavian Donations and Transfusions database).

Door gebruik te maken van deze grootschalige, longitudinale data waren we in staat 
om de individuele bloeddonorcarrières van ongeveer 500 duizend donors te analyseren. 
Daarnaast bood dit de mogelijkheid om daadwerkelijke bloeddonaties te onderzoeken, in 
plaats van zelf-gerapporteerde intenties om te doneren. Mede door de ruime aanwezigheid 
van individuele en sociale bloeddonorinformatie (e.g., beschikbare tijd en gezondheid, 
en sociale netwerken), en contextuele bloedbankinformatie (e.g., wervingsstrategieën, 
en locaties en openingstijden van donatiecentra) over het afgelopen decennium was het 
mogelijk om een levensloopperspectief op bloeddonorgedrag te bieden.

Kernbevindingen: factoren gerelateerd aan de bloeddonorcarrière 
Hoofdstuk 3 laat zien hoe bepaalde levensgebeurtenissen de donatiebeslissing beïnvloedt 
gedurende de bloeddonorcarrière. Na de geboorte van een kind, het verliezen van een 
baan, of het starten van een nieuwe baan wordt de kans groter dat een donor uitvalt, terwijl 
de kans op uitval kleiner wordt nadat een donor een gebeurtenis meemaakt gerelateerd 
aan de gezondheid van een familielid (i.e., een bloedtransfusie of overlijden). Op individueel 
niveau spelen praktische overwegingen een rol in de donatiebeslissing. Het gebrek aan 
tijd na de geboorte van een kind en na het starten van een nieuwe baan, alsmede een 
slechter beeld van de eigen gezondheid na het verliezen van een baan blijken redenen 
voor donors om uit te vallen nadat zij een van deze levensgebeurtenissen meemaken. 
Daarnaast spelen ook sociale factoren een rol in de donatiebeslissing. Een afname van 
het aantal bloeddonors in het sociale netwerk verklaart gedeeltelijk waarom donors 
een grotere kans hebben om uit te vallen nadat zij hun baan zijn verloren. Gezien de 
verhoogde uitvalkans van donors na het meemaken van specifieke levensgebeurtenissen 
adviseren we bloedbanken om campagnemateriaal te ontwerpen dat ingaat op de door 
ons geïdentificeerde donatiebarrières, met als doel deze donors te motiveren om bloed te 
blijven doneren op beslissende momenten gedurende hun donorcarrière.

Aangezien we op basis van de resultaten uit Hoofdstuk 3 enkel conclusies 
kunnen trekken over bloeddonorcarrières in Nederland, zonder hierbij rekening te 
houden met potentiële contextuele landverschillen, test de studie uit Hoofdstuk 4 de 
reproduceerbaarheid van deze resultaten onder bloeddonors in Denemarken. Op basis 
van de analyses concluderen we dat levensgebeurtenissen ook gerelateerd zijn aan de 
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uitvalkans van bloeddonors in Denemarken en dat de resultaten vergelijkbaar zijn die 
uit de Nederlandse studie. Tweederde van de resultaten laten dezelfde associatie zien 
tussen levensgebeurtenissen en donoruitval: de geboorte van een kind en transities op 
de arbeidsmarkt verhogen de kans dat een donor uitvalt, terwijl de kans kleiner wordt 
wanneer de donor een gezondheids-gerelateerde gebeurtenis meemaakt in de familie. 
Er waren echter ook enkele verschillen tussen de bevindingen van beide studies, met 
name in de samenstelling van de donorpopulaties en de sterkte van de effecten. Deze 
verschillen zouden enerzijds verklaart kunnen worden door contextuele verschillen 
tussen bloedbanken, waarbij bloedinzameling in Nederland van origine geworteld is in 
religieuze organisaties en zij om die reden minder grote aantallen, maar wel meer loyale 
donors werven vergeleken met Deense bloedbanken. Anderzijds zouden de verschillen 
verklaart kunnen worden door de data die gebruikt is in de statistische analyses. In de 
Deense studie is enkel gebruik gemaakt van registerdata, wat zorgt voor meer accurate 
schattingen van de daadwerkelijke effecten vergeleken met de vragenlijstdata uit de 
Nederlandse studie. Als een gevolg van de landverschillen tussen bloeddonors en hun 
donorgedrag zullen bloedbanken zorgvuldig om moeten gaan met het implementeren van 
nieuwe donormanagement strategieën op basis van internationaal onderzoek.

De studie gerapporteerd in Hoofdstuk 5 verlegt de focus van individuele en sociale 
factoren naar de rol die bloedbanken spelen in de donatiebeslissing. We concluderen dat 
bloeddonors, na ingrijpen van de bloedbank, vatbaar zijn voor veranderingen in de prijs 
om te doneren. Donors van wie de dichtstbijzijnde donatielocatie sloot hadden namelijk 
53% meer kans om uit te vallen dan donors van wie de dichtstbijzijnde locatie open bleef. 
Daarnaast had ook het veranderen van het jaarlijkse aantal openingsdagen een invloed 
op de donatiebeslissing: het percentage uitval van donors nam toe naarmate het aantal 
openingsdagen afnam. Ook vonden we enig bewijs voor een altruïstische motivatie in 
bloeddonatie: donors met de universele, O-negatieve bloedgroep hadden een minder 
grote kans om uit te vallen dan doneren met andere bloedgroepen. We kunnen aannemen 
dat O-negatieve donors worden gemotiveerd door altruïstische motivaties omdat hun 
bloed efficiënter kan worden gebruikt in de behandeling van patiënten en hierdoor een 
grotere bijdrage wordt geleverd aan het algemeen nut. Er werden echter geen effecten 
gevonden in de interactie tussen O-negatieve donors en de afstand tot het dichtstbijzijnde 
donatiecentrum. Hoewel O-negatieve donors over het algemeen meer geneigd zijn hun 
donaties voort te zetten, is het niet zo dat ze een extra opoffering willen maken als de prijs 
om te doneren toeneemt. Concluderend stellen we dat bloedbanken voorzichtig moeten 
zijn met het veranderen van locaties en openingstijden van donatiecentra, en dat tijdige 
communicatie bij dergelijke veranderingen belangrijk is in donorbehoud. Het aanbieden 
van alternatieven aan donors die te maken krijgen met deze veranderingen zal mogelijk 
hun donatiebarrières – gerelateerd aan nieuwe locaties en andere openingsdagen – 
verminderen, en hiermee de kans op terugkeer verhogen.
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Om de rol van bloedbanken in de donatiebeslissing beter inzichtelijk te maken, ligt 
de focus van de in Hoofdstuk 6 gepresenteerd studie niet op de fysieke aanwezigheid 
van de bloedbank, maar op de rol die wervingsstrategieën spelen in het creëren van een 
meer diverse en loyale donorpopulatie. Hoewel de analyses uitwezen dat de meeste 
donors werden geworven door andere bloeddonors (i.e., de donor-werft-donor strategie), 
konden we proportionele verschillen onderscheiden in de manier waarop mannen en 
vrouwen, en personen uit verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende etnische 
achtergronden werden geworven als bloeddonor. Zo werd de donor-werft-donor strategie 
vooral gerapporteerd door donors van 35 jaar en jonger, en rapporteerden oudere donors 
vooral dat zij waren geworven door het promotieteam van de bloedbank. Daarnaast laten 
de resultaten zien dat de wervingsstrategieën gerelateerd zijn aan de lengte van de 
bloeddonorcarrière. Terwijl 70% van de donors die geworven werden door andere donors 
na vijf jaar nog steeds actief bloed doneerden, varieerde dit percentage sterk: van bijna 
80% voor donorwerving via bedrijven en online media, tot slechts 50% voor telefonische 
werving en donorwerving onder etnische minderheden in Nederland. Gezien de grote 
verscheidenheid aan motivaties van personen om zich aan te melden als bloeddonor (e.g., 
altruïstische waarden, een morele verantwoordelijkheid, of conformeren aan familietradities), 
zijn de hierop volgende bloeddonorcarrières zeer persoonsafhankelijk. Sommige donors 
hebben dan ook meer steun nodig om gedurende de jaren loyale donors te worden dan 
anderen, en bloedbanken zouden door middel van meer persoonlijke communicatie met 
hun donors een belangrijke rol in kunnen spelen.

Conclusie: methodologische overwegingen en een vooruitblik
In het zevende en concluderende hoofdstuk bieden we, naast een samenvatting van de 
kernbevindingen van deze dissertatie, een overzicht van de belangrijkste methodologische 
overwegingen, mogelijke theoretische implicaties voor toekomstig onderzoek, en een aantal 
mogelijke praktische aanbevelingen voor de werving en het behoud van bloeddonors. 
Met betrekking tot de data en onderzoeksmethoden beschrijven we hoe het gebruik 
van uitgebreide vragenlijsten en registers onze studies niet volledig vrijwaren van 
methodologische limitaties. Enerzijds bleek de data van de longitudinale vragenlijsten vatbaar 
voor herinneringsbias en zelf-selectiebias, wat mogelijk heeft geleid tot onderschatting 
van de gerapporteerde effecten. Anderzijds werd de registerdata, gebruikt om een lange-
termijn beeld te schetsen van de donorcarrière, in zekere mate beperkt door het gebrek 
aan verdiepende, kwalitatieve informatie. 

Ondanks en vanwege deze limitaties biedt het concluderende hoofdstuk een aantal 
interessante richtingen voor toekomstige studies, met name voor onderzoekers die 
voor het theoretische begrip van bloeddonorgedrag verder willen kijken dan algemene 
beschrijvingen van sociaal-demografische donorkenmerken. Zo bespreken we onder andere 
de rol van altruïsme in bloeddonatie vanuit een psychologisch en economisch perspectief, 
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en beschrijven we hoe – anders dan de veelgenoemde altruïstische motivatie – individuele 
bronnen en sociale invloeden de donorcarrière vorm geven. Daarnaast adviseren we om 
onderzoek naar bloeddonors te baseren op daadwerkelijk donatiegedrag in plaats van zelf-
gerapporteerde intenties om te doneren, gezien de relatief zwakke relatie tussen intenties 
en gedrag. Tot slot behandelen we het grote potentieel van het combineren van online 
veldexperimenten met registerdata – een effectieve manier om motivaties en barrières van 
(potentiële) donors te identificeren, en hun donatiegedrag over tijd te bestuderen (e.g., het 
ontwikkelen en evalueren van online wervingscampagnes die trachten de diversiteit van 
de donorpopulatie te vergroten).

Gezien de maatschappelijke relevantie van de studies sluiten we het 
concluderende hoofdstuk af met een aantal praktische aanbevelingen voor effectiever 
bloeddonormanagement. Allereerst pleiten we voor de ontwikkeling van persoonlijkere 
wervingsmethoden die zich richten op specifieke groepen van potentiële donors, in plaats 
van de one-size-fits-all methoden die nu vaak worden ingezet. Hoewel het, gezien de lage 
kosten en de eenvoudige implementatie, verleidelijk is om nog meer gebruik te maken van de 
donor-werft-donor strategie, tonen onze resultaten aan dat dit niet effectief is in het motiveren 
van een meer diverse groep nieuwe donors. Ten tweede benadrukken we het belang van 
persoonlijkere behoudstrategieën door in te spelen op veranderende donatiemotivaties 
gedurende de donorcarrière en door het strategisch openen van donatiecentra door het 
land. Het gebrek aan data-gedreven evaluaties van de huidige campagnes maakt het echter 
lastig om conclusies te trekken over de impact van behoudstrategieën op de loyaliteit van 
donors. Het implementeren van een Customer Relationship Management (CRM) systeem 
in de vorm van een online bloeddonorportaal zou enerzijds een toegankelijke optie zijn 
om op een directere manier gegevens te verzamelen over donors, terwijl dit het anderzijds 
gemakkelijker maakt om te communiceren met subgroepen van de donorpopulatie. Vanuit 
het perspectief van de donor maakt dit het gemakkelijker om relevante persoonsinformatie 
met de bloedbank te delen (e.g., de geboorte van een kind, een verhuizing), informatie 
te verkrijgen over aanstaande donaties, contact te leggen met andere bloeddonors, en 
ervaringen te delen over het donatieproces. Vanuit het perspectief van de bloedbank maakt 
dit het gemakkelijker om, op basis van deze informatie, donors gerichtere berichten te 
versturen en hen op de juiste momenten gedurende de bloeddonorcarrière te motiveren 
om hun donaties voort te zetten.

Concluderend kunnen we stellen dat, zonder adequate interventies van de bloedbank, 
een groot percentage van de huidige donors het risico loopt om te stoppen met hun 
bloeddonaties. In het licht van recente maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, 
alsmede het voortschrijdend inzicht in de negatieve gevolgen van frequente bloeddonaties 
op ijzervoorraden van donors, is het essentieel om te werken aan een grotere en meer 
diverse bloeddonorpopulatie. Het ontwikkelen van gepersonaliseerde interventies kan hier 
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in grote mate aan bijdragen, mits er voldoende rekening wordt gehouden met individuele, 
sociale en contextuele factoren die een rol spelen in de donatiebeslissing. Als het aantal 
bloeddonaties van een grotere, loyalere en meer diverse donorpopulatie wordt verhoogd, 
kan de komende jaren een voldoende en stabiele bloedvoorraad gegarandeerd worden 
waarmee levens worden gered.


