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Geachte leden van de Tweede Kamer, leden van de Vaste commissie voor VWS en mw. van den Berg, 

 
In het licht van de huidige situatie in Oekraïne vragen wij uw dringende aandacht voor de brief in de 

bijlage, opgesteld door het Europees Hemofilie Consortium (EHC) waarin 48 nationale 

patiëntenorganisaties uit 26 lidstaten van de Europese Unie verenigd zijn. 

 

Met deze brief doen wij gezamenlijk een oproep aan de Nederlandse overheid om steun te verlenen 

aan patiënten met een stollingsstoornis en hun familieleden die ontheemd zijn als gevolg van het 

aanhoudende conflict. Wij vragen u met klem om deze patiënten en hun familieleden, die de oorlog 

in Oekraïne ontvluchten, toe te laten in Nederland en levensreddende zorg voor hen te organiseren. 

 

Veel mensen met een stollingsstoornis uit Oekraïne zijn nu in Polen, Hongarije en Roemenië 

terechtgekomen. De standaard van zorg is niet in al deze landen vergelijkbaar met die in Nederland. 

Wij willen dan ook met klem vragen of een aantal van deze mensen overgebracht kan worden naar 

Nederland. 

 

In Nederland is de zorg voor iedereen met een stollingsstoornis goed georganiseerd in zes expertise 

centra op acht locaties, de zgn. hemofiliebehandelcentra, waardoor het hier geen levensbedreigende 

aandoening meer is of hoeft te zijn. De NVHP, in 1971 opgericht als de Nederlandse Vereniging van 

Hemofilie-Patiënten, heeft hier de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol in gespeeld en doet dat nog 

altijd door actief invulling te geven aan haar drie kerntaken, namelijk belangenbehartiging, 

informatievoorziening en lotgenotencontact.  

 

Het ministerie voor VWS weet ongetwijfeld nog uit de tijd van de hiv/aids pandemie, dat wij als 

vereniging pal staan voor het belang van onze achterban.  

Wij vragen onze overheid om nu hetzelfde te doen voor onze lotgenoten uit Oekraïne! 

 

Met vriendelijke groet en graag tot nadere toelichting bereid, 

namens het bestuur  

 

 
Arnoud Plat 

voorzitter NVHP  

 


