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deze relatief kleine Nederlandse plasma-
inzameling kostenefficiënt te houden. Immers, 
onze plasmageneesmiddelen mogen niet 
te duur zijn, anders houden we onszelf niet 
staande in de open markt waarin wij – ook 
in Nederland – opereren. Daarmee zou dan 
weer de zelfvoorziening van Nederland, waar 
het ministerie van VWS net als wij sterk aan 
hecht, in gevaar komen.”

Europese inzameling
Een mogelijke oplossing ziet De Geus in 
samenwerking met andere Europese landen 
bij de inzameling van plasma. “Door zo’n 
schaalvergroting gaan de kosten omlaag. 
Het collectief ingezamelde plasma kan tegen 
marktconforme prijzen aan de deelnemende 
landen worden verkocht, met de verplichting 
een deel te gebruiken voor de eigen, natio-
nale behoefte aan plasmageneesmiddelen. 
Een belangrijk punt is wel dat we dan de 
donorpopulatie moeten meekrijgen: Neder-
landse donors moeten ermee akkoord gaan 
dat hun vrijwillig en onbetaald gedoneerde 
plasma ook kan worden gebruikt voor 
geneesmiddelen voor Europese patiënten.” 
Dat er íets moet veranderen, staat voor de 
Geus vast. “Het wereldwijd beschikbare 
plasma is op dit moment voor driekwart 
Amerikaans plasma, en naar verwachting is 
dat in 2020 zelfs 95 procent. Bovendien is al 
dat plasma in handen van een klein aantal 
grote bedrijven. Die enorme afhankelijkheid 
van Amerikaans plasma en een handjevol 
bedrijven brengt risico’s met zich mee. Als 
een firma opeens de prijs van immuno-
globuline drastisch verlaagt, hebben wij een 
probleem. Op dit moment is er wereldwijd 
schaarste aan plasmageneesmiddelen, waar-
door Sanquin een kleine, maar goede positie 
heeft. Maar die positie kan veranderen 
wanneer de competitie echt aantrekt.” Een 
ander risico is dat bij de uitbraak van een 
nieuw virus in de VS in één klap het grootste 
deel van de wereldvoorraad plasmagenees-
middelen onbruikbaar wordt. De Geus: “Ook 
daarom is het belangrijk dat Nederland – en 
in breder verband Europa – zelfvoorzienend 
blijft.”

Zelfvoorziening is 
belangrijk voor Nederland
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Met zijn jarenlange ervaring in de farma-
ceutische industrie is Pieter de Geus een 
welkome aanvulling in de Raad van Bestuur 
van Sanquin. Sinds 1 september 2015 heeft 
De Geus Sanquin Plasma Products BV onder 
zijn hoede. 

Pieter de Geus is aangenaam getroffen door de 
betrokkenheid van Sanquiners bij de producten 
die ze maken. “Iedereen is zich er sterk van 
bewust hoe belangrijk ons werk is voor 
patiënten wereldwijd. Er worden bijvoorbeeld 
onder het motto ‘meet the needs’ ontmoetingen 
georganiseerd met patiënten die vertellen hoe 
onze geneesmiddelen hun levenskwaliteit 
verbeteren. Dat vind ik indrukwekkend.” 
Maar De Geus is met zijn ruime farmaceutische 
ervaring niet voor niets aangetrokken: er 
spelen veel issues bij Plasma Products rondom 
bewaking van de kwaliteit en productie. Aan 
hem de uitdaging om samen met de mede-
werkers alle processen volledig ‘compliant’ 
(volgens regelgeving) uit te voeren en een 
stabiele productie te creëren die altijd op tijd 
levert. “We hebben net weer bezoek gehad 
van de FDA, de Amerikaanse inspectiedienst. 
We zijn al een tijd bezig met een verbeter-
traject in de fabriek, dat nu wordt versneld 
met een andere werkwijze: niet meer project-
matig, maar dieper gefundeerd in de organi-
satie met meer verantwoordelijkheden voor 
mensen dichter op de werkvloer.”

Zelfvoorziening
Een andere belangrijke stap was het recent 
omzetten van de divisie Plasmaproducten naar 
een aparte BV, Sanquin Plasma Products 
(SPP). Dit was niet alleen nodig om de finan-
ciële risico’s voor de verschillende onderdelen 
van Sanquin te scheiden, het geeft de nieuwe 
BV ook meer focus om bedrijfsmatige beslis-
singen te nemen. De Geus benadrukt wel hoe 
belangrijk het alles-onder-één-dak-principe 
blijft dat Sanquin hanteert voor haar organi-
satie. “We hebben de Research- en Diagnos-
tiek-onderdelen van Sanquin nodig voor 
het testen en ontwikkelen van producten. 
De Bloedbank op haar beurt levert – zoals 
bij wet geregeld – het plasma waaruit SPP 
voornamelijk de geneesmiddelen maakt voor 
de Nederlandse markt. Het is alleen lastig om 
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