
Studente kreeg
“grote, harige en
donkere”
donorhanden van
man na zwaar
busongeval, vandaag
zie je daar niets meer
van
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Ze waren groot, donker en behaard en kwamen van een man, maar de Indische
Shreya Siddanagowder was dolgelukkig toen ze drie jaar geleden weer hoop
kreeg in de vorm van nieuwe handen. De hare waren geamputeerd na een zwaar
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ongeval. Vandaag merkt niemand nog iets aan haar handen. Tot verbazing van
de dokters hebben ze zelfs haar huidskleur overgenomen.

De toen 18-jarige Indische studente Shreya Siddanagowder
raakte in 2016 bij een zwaar busongeval. Beide armen van het
meisje raakten daarbij verpletterd, en door het uitblijven van
snelle medische hulp zat er niets anders op dan haar beide
handen en onderarmen vanaf haar ellebogen te amputeren.

Wie Shreya vandaag ziet, ziet een 22-jarige zelfverzekerde
vrouw mét handen. Dat heeft ze te danken aan een 13 uur
durende handtransplantatie, een medisch huzarenstukje dat
wereldwijd nog maar 200 keer met succes uitgevoerd is. Maar
het vinden van die handen was wel een uitdaging.

Mannenhanden

“De donor was een grote man met lange vingers”, zegt de
moeder van de twintiger aan AFP. De handen waren dan ook
heel groot, behaard en donker voor haar. Maar donorhanden
zijn een schaars goed, en dus twijfelde Shreya in 2017 niet
toen ze die aangeboden kreeg.

Tot verbazing van de dokters is daar vandaag niets meer van
te merken. Na de transplantatie heeft ze een jaar
kinesitherapie gekregen voor haar geest en haar lichaam om
de handen mobiel te maken en er gevoel in te krijgen, en dat
lukte op ongelooflijke wijze. De handen hebben haar
huidskleur aangenomen, zijn kleiner geworden en ze draagt er
juwelen en nagellak aan. Het zijn haar handen.

Shreya op 28 augustus 2017, net na de
transplantatie.
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