Nijkerk, 18 februari 2019
Betreft: Verkorting wachttermijn bloeddonaties risicogroepen

Beste NVHP-leden,
Afgelopen vrijdagmiddag heeft de Raad van Bestuur van Sanquin in een brief aan de minister voor
Medische Zorg een advies gegeven over de wachttermijn om bloed te mogen doneren voor mannen
die seks met een man hebben gehad (MSM) en voor andere risicogroepen, bijvoorbeeld voor
personen die betaald seksueel contact hadden:
“Uit alle informatie die de afgelopen jaren is verzameld komt naar voren dat de uitsteltermijn van 12
maanden kan worden verkort naar 4 maanden, zonder de veiligheid van transfusieontvangers in
gevaar te brengen. Om die reden is afgesproken dat Sanquin alles in het werk stelt de uitsteltermijn
van 4 maanden zo spoedig mogelijk te laten ingaan. Sanquin is met deze voorbereidingen bezig en
verwacht dat het nieuwe beleid in juli 2019 ingevoerd kan worden.
Naar verwachting gaat de minister in navolging van dit advies besluiten om dat toe te staan.
Standpunt NVHP
Als bestuur zijn wij ons bewust van onze verdrietige geschiedenis wegens besmet bloed en hebben
hierover dan ook regelmatig gesprekken met het ministerie. De veiligheid van de patiënt die bloed of
bloedproducten ontvangt staat hierbij te allen tijden voorop.
Omdat je niet weet wat je niet weet (van welke onbekende ziekteverwekkers zijn wij nog niet op de
hoogte?) sluiten wij uit voorzorg risicovolle groepen liever uit van bloeddonatie. In het verlengde
daarvan hebben wij steeds het standpunt ingenomen dat een verkorting van de uitsluitingstermijn
wat ons betreft tot op heden ongewenst was.
Tegelijkertijd geeft deze wijziging geen aanleiding tot grote zorg: de termijn van 4 maanden is de
periode die met de moderne techniek nodig is om virussen betrouwbaar te kunnen opsporen.
Sanquin verzekert ons dat zij met deze termijn dezelfde hoge mate van veiligheid kunnen
waarborgen.

Een en ander kwam afgelopen donderdag in een stroomversnelling door een artikel in het Algemeen
Dagblad, citaat: De monogame homoseksuele D66-fractieleider Rob Jetten wil bij de bloedbank niet
op geaardheid worden bevraagd, maar op risicogedrag. ,,Op de dag van de liefde (het was
Valentijnsdag, red.) wil ik dat statement maken.’’
Dit doorkruiste de met het ministerie, Sanquin, het COC en de NVHP afgesproken route, waarbij het
besluit en bekendmaking hiervan pas in de zomer zou vallen.
In gesprek met de leden
Als bestuur willen we deze ontwikkeling graag met u bespreken, met de leden die daaraan behoefte
hebben. Wij hadden al een parallelsessie in het middagprogramma van de ledenbijeenkomst op
11 mei a.s. in voorbereiding. Voor die ontmoeting is ook Sanquin uitgenodigd om uit te leggen hoe zij
de veiligheid waarborgen.
Van onze leden zijn het tegenwoordig vooral de mensen met zeer zeldzame deficiënties die nog
gebruik moeten maken van bloedproducten: bijvoorbeeld een stollingsproduct voor mensen met een
factor II deficiëntie, of een plaatjestransfusie in geval van ernstig trauma bij iemand met de ziekte
van Glanzmann.
In de reguliere uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering krijgt u nadere informatie over de
parallelsessie. Houd in de tussentijd ook onze website (www.nvhp.nl) in de gaten voor eventuele
actualiteiten. Daar staan ook de brieven van Sanquin en de minister.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, via beleidsmedewerker Marjolein
Sparnaay (06-18250209 of m.sparnaay@nvhp.nl).
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