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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 8 december 2010 
Betreft actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening  
 
 
 
Geachte voorzitter, 

Met deze brief wil ik u informeren over de actualiteiten op het gebied van de 
Nederlandse bloedvoorziening.    
 
Momenteel geldt een meerjarenplan inzake de Nederlandse bloedvoorziening voor 
de periode 2009-2011. In de aanbiedingsbrief bij het meerjarenplan is 
aangegeven dat u in de tussenliggende jaren bij brief zal worden geïnformeerd 
over de actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening. Conform 
de bepaling in de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) zijn partijen die betrokken 
zijn bij de Nederlandse bloedvoorziening in de gelegenheid gesteld om hun 
relevante feiten en belangen naar voren te brengen. Recent zijn de gesprekken 
met partijen die van de gelegenheid gebruik wensten te maken, afgerond. Deze 
partijen gaven aan op hoofdlijnen tevreden te zijn over de Nederlandse 
bloedvoorziening en vroegen daarnaast aandacht voor hun eigen individuele 
belangen. Hierna geef ik een overzicht van de actualiteiten op het gebied van de 
Nederlandse bloedvoorziening, waarbij ik relevante feiten die door de 
verschillende partijen onder mijn aandacht zijn gebracht heb meegenomen.  
 
Salariëring leden van de Raad van Bestuur Sanquin 
Over de hoge beloningen van bestuurders in de zorg in de (semi)publieke sector 
bestaat maatschappelijk onrust. Mijn ambtsvoorganger heeft daarom in het 
verleden met de Raad van Toezicht van Sanquin afgesproken dat bij de inschaling 
van toekomstige nieuwe bestuursleden bij Sanquin de beloningscode die de koepel 
van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de koepel van de bestuurders in de zorg 
(NVZD) hebben opgesteld zal worden gehanteerd. In 2010 is prof. dr. R.A.W. van 
Lier als nieuw bestuurslid bij Sanquin aangesteld. Sanquin heeft mij laten weten 
dat het nieuwe bestuurslid volgens afspraak is ingeschaald op basis van de 
coderegeling die de NVTZ en de NVZD samen hebben uitgewerkt. 
 
Donorvertegenwoordiging 
Sanquin heeft in overleg met de Landelijke Donor Raad (LDR) onderzoeksbureau 
Twynstra Gudde opdracht gegeven te adviseren over verbetermogelijkheden voor 
de donorinbreng. In 2009 bracht Twynstra Gudde hierover advies uit. De Raad 
van Bestuur van Sanquin heeft na overleg met de LDR aangegeven het advies van 
Twynstra Gudde te zullen overnemen. In 2010 is de structuur van de 
donorinbreng gewijzigd. Er is een systeem ingevoerd waarbij erkende 
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donorverenigingen onder bepaalde voorwaarden een plaats krijgen in de 
Regionale Donor Adviesraden en LDR. In 2011 zal de donorinbreng plaatsvinden 
op basis van de nieuwe structuur. 
 
Testen 
Q-koorts 
Hoewel de kans op overdracht van Q-koorts via bloedproducten zeer gering wordt 
geacht heeft Sanquin in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den 
Bosch een test ontwikkeld voor screening van bloeddonors op Q-koorts. Sanquin is 
uit voorzorg per 15 maart 2010 bloeddonaties van donoren afkomstig uit hoog 
risicogebieden gaan testen op de aanwezigheid van de Q-koorts bacterie. 
Vanwege het epidemiologische verloop van Q-koorts is Sanquin per 1 november 
2010 gestopt met het testen van bloeddonaties op Q-koorts. In totaal zijn er 6841 
bloeddonaties getest. In geen enkele donatie is de Q-koorts bacterie aangetoond. 
Indien de epidemiologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal Sanquin 
de test opnieuw gaan inzetten. 
 
Momenteel werkt de Gezondheidsraad (GR) aan een advies over invoering van een 
test op Q-koorts. De verwachting is dat de GR eind dit jaar hierover advies zal 
uitbrengen. 
 
Variant Creuzfeldt Jakob Disease 
De afgelopen jaren is door verschillende fabrikanten voortgang geboekt bij de 
ontwikkeling van een test voor variant Creuzfeldt Jakob Disease (vCJD) die 
ingezet zou kunnen worden bij het screenen van donors. Het is echter niet de 
verwachting dat een vCJD-test al in 2011 kan worden ingevoerd. Mijn 
ambtsvoorganger heeft in 2010 wel al de GR om advies gevraagd over mogelijke 
invoering van een dergelijke test. De verwachting is dat de GR medio 2011 advies 
hierover zal uitbrengen.  
 
Onderzoek kostenstructuur Sanquin 
In zijn brief d.d. 4 februari 2010 (GMT/MVG-2976859) heeft mijn voorganger u 
geïnformeerd over de onderzoeksresultaten met betrekking tot het door Plexus 
uitgevoerde onderzoek naar de Nederlandse prijzen van plasma en de kort 
houdbare bloedproducten in vergelijking met omringende landen. Mijn voorganger 
heeft besloten naar aanleiding van het Plexus onderzoek een vervolgonderzoek te 
zullen gaan starten om te komen tot een toekomstvisie op de plasmavoorziening 
in Nederland. Onderzoeksbureau Conquaestor heeft de opdracht gekregen voor 
het uitvoeren van het onderzoek en zal voor de zomer van 2011 het onderzoek 
afronden. Na de afronding van dit onderzoek zal de wijze van aanpassing van de 
Regeling Inrichting Begroting en Jaarrekening Sanquin duidelijk zijn. In 2011 zal 
de wijziging van bovengenoemde Regeling zijn definitieve beslag krijgen. 
 
Diversen 
• Voorraad bloed 
De actuele bloedvoorraad is te raadplegen via www.sanquin.nl onder de kop 
actueel. 
 
• Kengetallen Sanquin 
De kengetallen 2009 zijn te raadplegen via www.sanquin.nl onder de kop actueel. 
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Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen 
binnen de Nederlandse bloedvoorziening. Vanzelfsprekend zal ik u op de hoogte 
houden van het vervolgonderzoek. 
 
 
Hoogachtend, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
mw. drs. E.I. Schippers 
 


