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Patiënten geven Sanquin 
ThuisService een 8,9

Plasmaproducten

Angela Rijnen

Ruim tien jaar komt Sanquin ThuisService bij 
mensen thuis om immunoglobulinen (helpen) 
toe te dienen. Die zorg geeft patiënten meer 
zelfstandigheid en regie over de behandeling 
en stelt ze in staat beter mee te doen op 
school, op het werk en in de samenleving. 
Dat blijkt uit een evaluatiestudie van het 
Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL).

Mensen met afweerstoornissen hebben een 
tekort aan immunoglobulinen. Dat kan tal 
van klachten veroorzaken, zoals vermoeid-
heid, veelvuldige en soms levensbedreigende 
infecties, abcessen en bij kinderen groeiachter-
stand. Regelmatige toediening van immuno-
globulinen, een plasmaproduct, doet veel 
van de klachten verminderen. Daarnaast 
blijken immunoglobulinen gunstige effecten 
te hebben bij een aantal neuromusculaire 
aandoeningen, worden ze toegepast bij be-
paalde auto-immuunziekten en bij zwangere 
vrouwen met immuunreacties tegen het 
bloed van hun ongeboren kind. 
In 2005 startte de Sanquin ThuisService (STS) 
met het thuis toedienen van immunoglobu-
linen, zowel subcutaan als intraveneus. Deze 
‘ziekenhuisverplaatste zorg’ wordt vanuit 
Sanquin aangestuurd door twee coördinatoren: 
Mary Muijs en Janneke Zwiers. In samenspraak 
met behandelaars en in samenwerking met 
een apotheek, een leverancier van hulpmid-
delen en een uitzendorganisatie voor gespeci-
aliseerde verpleegkundigen, zorgen zij dat de 
behandeling thuis veilig kan plaatsvinden. 

Onderzoek
De STS heeft een enorme groei doorgemaakt. 
Na tien jaar leefde er bij Sanquin behoefte 
aan een onafhankelijk onderzoek naar de 
ervaringen met de thuisservice. “Zo willen 
we de keuze voor en het belang van thuis-
behandeling goed kunnen onderbouwen”, 
legt Christine Kramer uit. Zij is als Medical 
Science Liaison bij Plasmaproducten betrokken 
bij de STS. “Allerlei partijen binnen de gezond-
heidszorg pleiten ervoor mensen waar moge-
lijk in hun eigen omgeving te behandelen, 
zodat ze zelf meer regie krijgen. Dat is fijn, 
maar hoe gaat dat dan werkelijk in de prak-
tijk en wat zijn de effecten? Internationaal 

zijn er wel enige studies gedaan, maar in veel 
van de ons omringende landen is intrave-
neuze medicatietoediening thuis ongebruike-
lijk – de behandeling beperkt zich daar tot 
subcutane injecties.”
Het NIVEL heeft 205 patiënten, 44 mantel-
zorgers, 43 voorschrijvers in het ziekenhuis 
en 21 STS-verpleegkundigen gevraagd naar 
hun ervaringen met de STS in vergelijking 
met zorg in het ziekenhuis. Alle deelnemende 
patiënten – jong en oud – hebben dat voor-
traject meegemaakt. 

Vaste prik
“We hebben patiënten, mantelzorgers en 
zorgverleners expliciet gevraagd naar de 
gezondheid en zelfstandigheid van de 
patiënten en naar gevolgen van de behande-
ling voor het deelnemen aan het dagelijks 
leven”, aldus Mattanja Triemstra. De senior 
onderzoeker op het gebied van Kwaliteit 
van Zorg vanuit Patiëntenperspectief bij het 
NIVEL is met Paul van Kessel auteur van het 
rapport uit 10 jaar Sanquin ThuisService: een 
evaluatieonderzoek.
De specialistische zorg van de STS biedt 
patiënten die afhankelijk zijn van toediening 
van immunoglobulinen grote voordelen, 
blijkt daaruit. Triemstra: “Wij doen veel 
onderzoek onder specifieke patiëntengroepen 
naar ervaringen met ziekenhuiszorg en thuis-
zorg. Waarderingscijfers variëren doorgaans 
tussen een 7,5 en 8,2 op een schaal van nul 
tot tien. In dit onderzoek scoorden patiënten 
gemiddeld een 8,9.”
Dit is exact één punt hoger dan hun waar-
dering voor dezelfde behandeling in het 
ziekenhuis. “Patiënten, maar ook mantel-
zorgers, hebben overwegend positieve 
ervaringen, vooral in de contacten met de 
STS-verpleegkundigen en coördinatoren. 
Daarnaast weegt zwaar in hun waardering 
mee dat hun dagelijks leven veel meer door-
gang vindt als de behandeling thuis plaats-
vindt. Dat kan op een voor hen geschikt mo-
ment en onderbreekt school of werk minder.”
De zorgverleners waarderen de STS met ge-
middeld een 8,3. “Verrassend was dat de zorg-
verleners in het ziekenhuis een beperkt beeld 
hebben van de effecten op de zelfstandigheid 
en participatie in het dagelijks leven die de 
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patiënten van de STS ervaren”, viel Mattanja 
Triemstra vooral op. “Dat heeft waarschijn-
lijk te maken met wat ze terug horen én met 
hun beeld van de behandeling, dat zich meer 
richt op de medische effecten ervan.”
De STS-verpleegkundigen zien de gunstige 
invloed op de levenssfeer van hun patiënten 
juist wel. “En wat in hun antwoorden ook 
erg opviel was hun voldoening in het werk. 
Alle STS-verpleegkundigen zeggen het werk 
tot hun pensioen te kunnen volhouden. 
Opvallend hoog in vergelijking tot landelijke 
peilingen – daarin verwacht 47 procent van 
de verpleegkundigen het zo lang te kunnen 
blijven doen.”
Prikangst is ook onderzocht. Triemstra: “Mensen 
hebben de minste angst als ze geprikt worden 
door hun vaste STS-verpleegkundige. Die 
verpleegkundige komt er geweldig uit: het 
persoonlijke contact, de klik die er over het 
algemeen is – het wordt enorm gewaardeerd.”
De coördinatoren van de STS herkennen dat. 
“Bij een goede relatie met de vaste verpleeg-
kundige”, weet Janneke Zwiers, “is een keer 
misprikken veel minder erg dan bij iemand 
die voor het eerst komt of iemand die je 
helemaal niet mag. Dat gaat heel erg over 
een vertrouwensband met iemand hebben.”

Realistisch
Behalve lof zijn er ook verbeterpunten voor 
de STS genoemd: logistieke processen, zoals 
leveringen van medicatie en hulpmiddelen, 
minder verschuiven van afspraken en betere 
bereikbaarheid van de STS-verpleegkundigen. 
Dat er problemen met levering van genees-
middelen werden gesignaleerd, verbaast 
Mary Muijs niet. “Sanquin Plasma Products 
heeft de laatste twee jaar een slechte voor-
raadpositie gehad, waardoor onze apotheek 
regelmatig niet de voorraden bij patiënten 
kon wegzetten die gewenst waren. Helaas 
hebben we dat niet helemaal in de hand.”
“Het komt ook voor dat de geneesmiddelen 
en toedieningsmaterialen in twee leveringen 
bij de patiënt worden aangeboden”, vult 
Janneke Zwiers aan. “Wij gaan er bij de 
leveranciers op aandringen dat dit gelijktijdig 
moet gebeuren.”
En dan gaf twintig procent van de patiënten 
aan beter contact met de coördinatoren te 

willen. Wat vinden zij daarvan? “Niet leuk, 
wel realistisch”, vindt Janneke Zwiers. “Wij 
zijn met zijn tweeën begonnen en begeleidden 
de eerste tijd zo’n honderd patiënten”, vult 
Mary Muijs aan. “We kenden iedereen 
persoonlijk. Nu hebben we zo’n 750 tot 800 
mensen in de STS, soms starten er wekelijks 
tien nieuwe mensen. Als ik naar iemand in 
Maastricht moet voor een intake, kost dat 
een hele dag en met een volle mailbox erbij 
maak ik wel eens de keuze om het telefonisch 
te doen. Dan voel ik mezelf tekort schieten, 
omdat je elkaar niet in de ogen kunt zien.” 
Inmiddels is de STS uitgebreid met een onder-
steunende kracht die de coördinatoren van 
administratieve taken ontlast. 

Van harte welkom
De coördinatoren beseffen dat de groei er een 
nieuwe professionaliseringsslag nodig maakt. 
Aanbevelingen, zoals die om als coördinatoren 
in elk geval eenmaal per jaar elke patiënt te 
zien voor een evaluatiegesprek, ontvangen 
zij met open armen. Een ander belangrijk 
aandachtspunt waarmee ze aan de slag gaan 
is het ontwikkelen van foldermateriaal. Dat 
moet behandelaars in de ziekenhuizen en 
patiënten die in aanmerking komen voor 
thuisbehandeling vooraf beter informeren 
over wat de thuisservice inhoudt.
Het rapport verdwijnt dus niet in een la en 
kan ook extern gebruikt worden. “Met enige 
regelmaat komt de vraag terug of zorg-
verzekeraars deze dienstverlening moeten 
betalen”, aldus Mary Muijs. “Nu kunnen we 
verzekeraars laten zien: dit doen we, dit doet 
mensen goed, dit krijg je ervoor terug!”
“Ja, we hebben nu echt iets om te laten 
zien”, onderstreept Christine Kramer. “Ook in 
gesprekken met behandelaars horen we nog 
wel: thuisbehandeling hoeft niet, wij hebben 
onze dagbehandeling goed geregeld. Dat 
laatste is ook zo, maar nu hebben wij data 
die laten zien dat patiëntenbehandeling in de 
vertrouwde thuissituatie als prettiger wordt 
ervaren. Elke patiënt is bij ons van harte 
welkom!”

Website STS: www.sanquin.nl/producten-diensten/plasma-
producten/thuisservice
Website NIVEL: www.nivel.nl

Rapport 10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatieonder-
zoek: www.nivel.nl/nl/nieuws/patiënten-en-zorgverleners-positief-
over-thuisbehandeling-door-sanquin-thuisservice
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