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Betreft: Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening en 
aanbieding resultaten van de Europese benchmark 
 
 
 
 
Geachte Dr. Klink, 
 
 
Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 4 februari 
2010 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer alsmede het Europese benchmark 
rapport. 
 
 
Wij erkennen de belangrijke rol van het Ministerie voor het initieren en publiceren 
van het benchmark rapport en de conclusies welke U in uw brief rapporteert aan de 
Kamer. U geeft aan dat het rapport aanleiding is geweest voor een aantal directe 
maatregelen en de noodzaak voor een vervolgonderzoek om te komen tot  een 
toekomstvisie op de bloed- en plasmavoorziening in Nederland.  
 
 
Naar onze mening zijn de uitkomsten van het rapport een duidelijke aanwijzing dat 
er sprake is van een “cross-subsidy” van de publieke tak van Sanguin naar de 
private tak.   
Wij zijn van mening dat de resultaten van het rapport een “best case scenario” is, 
doordat de vergelijking is gemaakt met slechts 4 landen. Dit is geen kritiek maar een 
vaststelling. Het is onze stellige overtuiging dat de feiten nog significanter waren 
geweest indien ook andere omringende landen (bijvoorbeeld Duitsland) in het 
rekenmodel waren meegenomen. 
 
 
PPTA is van mening dat uw conclusies en aanbevelingen onderschrijven dat een 
opsplitsing van de private en publieke activiteiten van Sanquin een grote bijdrage zal 
leveren aan de door u en het parlement gewenste transparantie en een einde zal 
maken aan de “cross-subsidy” betaald door de te hoge prijzen voor 
bloedcomponenten aan ziekenhuizen in Nederland en de te lage prijzen voor plasma 
ten behoeve van fractionering.  
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PPTA wil benadrukken dat haar visie niet gericht is tegen Sanquin als publieke en 
private onderneming, maar dat transparantie nodig is om tot een eerlijke 
marktsituatie te komen. U bevestigt de uitkomsten van het onderzoek dat dit nu niet 
het geval is. PPTA wil graag meedenken en meewerken aan een verbetering van de 
Nederlandse situatie met behoud van voldoende beschikbaarheid van bloed- en 
plasmaprodukten in Nederland voor de patienten en ziekenhuizen. 
 
PPTA wil haar kennis en visie graag delen met U en uw medewerkers van VWS. 
Daarnaast denken wij in het politieke vervolgtraject een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren. 
 
 
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,  
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 
Jan M. Bult 
 
President & CEO PPTA 
 
 
 
 
 
c.c. De heer H. Hurts, VWS 
       Mevr. I. Daemen, VWS 
 


