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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 
De Voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 17 januari 2022 
Betreft Commissiebrief inzake Actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2021 
 
 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Naar aanleiding van de Actualiteitenbrief bloedvoorziening 20211 hebben de leden 
van de PVV-fractie een vraag over de campagne van Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening om nieuwe donors te werven. De leden stellen deze vraag in het 
licht van het beoogde onderzoek van de European Blood Alliance (EBA) naar de 
mogelijkheden om in Europa meer plasma in te zamelen. De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen bijdragen aan een meer onafhankelijk Europese plasma- en 
plasmageneesmiddelenvoorziening. De EBA is een belangenvereniging van 
Europese not for profit bloedvoorzieningsorganisaties. 
 
De leden vragen of de campagne van Sanquin voor meer Nederlandse 
bloeddonors bedoeld is om aan de binnenlandse vraag te voldoen of primair moet 
bijdragen aan het doel, dan wel de intenties, om de EU zelfvoorzienend te laten 
worden in de productie van plasmageneesmiddelen. 
 
Sanquin werft donors om zowel bloed als plasma in te zamelen. Met het 
ingezamelde bloed kan volledig tegemoet gekomen worden aan de Nederlandse 
behoefte aan kort houdbare bloedproducten (zoals rode bloedcellen). Met het 
ingezamelde plasma wordt aan 60% van de Nederlandse behoefte tegemoet 
gekomen. Op dit moment werft Sanquin dus louter om tegemoet te komen aan de 
Nederlandse behoefte. 
 
Het ingezamelde plasma laat Sanquin door Prothya Biosolutions verwerken tot 
plasmageneesmiddelen. Prothya biedt deze geneesmiddelen in eerste instantie 
aan op de Nederlandse markt. Uit hetzelfde plasma kunnen meerdere typen 
plasmageneesmiddelen worden geproduceerd, zoals immunoglobulinen en 
albumine. Wanneer op de Nederlandse markt geen behoefte is aan een product,  
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dan kan Prothya deze buiten Nederland verkopen. Op deze manier worden geen  
producten verspild en hebben ook patiënten elders profijt van het om niet 
gedoneerde plasma. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers


