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Bloed moet geen 
handelswaar worden

Bloeddonors

Elke Veldkamp

Nederland was dit jaar gastland voor Wereld 
Bloeddonordag op 14 juni, de dag die de 
World Health Organisation (WHO) benoemd 
heeft om donors wereldwijd te bedanken 
voor hun bijzondere gift. Internationaal start-
punt was de feestelijke viering die Sanquin 
organiseerde in het Amsterdamse Concert-
gebouw. Christopher Bailey, coördinator 
Online Communications voor de WHO, was 
een van de aanwezigen. 

“Een heel mooie dag, waarop op informele 
wijze en toch met de juiste urgentie het 
belang van bloeddonorschap werd bena-
drukt”, beschrijft Bailey het evenement in het 
Concertgebouw. “Bijzonder ontroerend vond 
ik de indrukwekkende verhalen die patiënten 
kwamen vertellen.” Daarnaast werden de 
drie campagnefilms vertoond die de WHO 
samen met Sanquin heeft gemaakt. Bailey: 
“Ieder jaar stelt de WHO een campagne 
beschikbaar waarmee individuele landen hun 
donors kunnen bedanken. Rijke landen zoals 
Nederland hebben die niet nodig en maken 
meestal hun eigen campagne. Dit jaar stelde 
Sanquin voor om samen met de WHO een 
campagne te maken die universeel inzetbaar 
zou zijn. Dat vonden we een heel goed idee.” 
Het campagnethema van 2016 – Blood connects 
us all – werd uitgewerkt in drie prachtige 
campagnefilms, waarin een bloeddonor en 
patiënt elkaar in het dagelijks leven tegen-
komen. Een voice-over stem zegt: ‘Stel dat 
de mensen die je hebt gered, weten wie je 
bent.’ Vervolgens ziet de kijker toevallige 
ontmoetingen, waarin de donor zich op een 
magische manier aan de patiënt openbaart. 
Bailey: “Gezien de huidige stemming in de 
wereld, met zo veel oorlog en verdeeldheid, is 
Blood connects us all een heel positieve bood-
schap. Door ons bloed te delen met anderen 
worden we in feite één wereldwijde familie.”

Speerpunten
Een van de speerpunten van de WHO is dat 
alle landen wereldwijd vrijwillig en onbetaald 
bloed inzamelen. In 62 landen, waaronder 
Nederland, is deze vorm van donorschap de 
norm. In veel andere landen echter is een 
patiënt die bloed nodig heeft afhankelijk 
van een donerend familielid of betaalde 
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donors. Bailey: “Bloedinzameling is een van 
de hoekstenen van de gezondheidszorg, de 
WHO vindt dat iedereen hiertoe toegang 
hoort te hebben. Maar zodra je gaat betalen 
voor bloed, wordt het handelswaar, met alle 
problemen van dien.” Het grootste obstakel 
voor wereldwijd vrijwillig en onbetaald 
donorschap is volgens Bailey het nationale 
beleid in afzonderlijke landen. “Sommige 
overheden geloven bijvoorbeeld in een vrije 
markt op dit gebied. De WHO kan aan haar 
lidstaten alleen op feiten gebaseerd advies 
geven, het nationale beleid is uiteindelijk 
aan de lidstaten zelf. De bloedinzameling 
zoals die in Nederland door Sanquin wordt 
georganiseerd, is een mooi voorbeeld om ons 
standpunt te onderstrepen.” Een ander speer-
punt voor de WHO is investeren in technologie 
om bloed nog veiliger te maken. “Het zou 
geweldig zijn als we geen enkele groep meer 
hoeven uit te sluiten van donorschap. Neem 
de recente schietpartij in een homoclub in 
Orlando. De homoseksuele gemeenschap 
aldaar wilde dolgraag bloed doneren, maar 
mocht het niet. Dat was heel frustrerend en 
pijnlijk voor ze.”

Samenwerking
Bailey hoopt dat rijkere landen meer gaan 
samenwerken om armere landen te helpen 
hun bloedinzameling te verbeteren. “Op dit 
moment zijn 25 landen bijvoorbeeld nog 
niet in staat om al het gedoneerde bloed te 
screenen op infectieziekten, door gebrek aan 
materialen en slechte laboratoriumomstandig-
heden. Een programma zoals dat van Sanquin 
(Sanquin Consulting Services – red.) om armere 
landen te helpen met advies en materiële 
ondersteuning juichen we vanuit de WHO 
van harte toe. We stimuleren ook dat er meer 
kennis wereldwijd wordt gedeeld. Die kennis 
hoeft niet alleen van het rijke noorden naar 
het arme zuiden te gaan. Sommige van de 
meest innovatieve gezondheidsinformatie-
systemen worden juist in armere landen 
ontwikkeld. De open source software bijvoor-
beeld die nu wereldwijd veel gebruikt wordt 
voor patiëntendossiers, is ooit ontwikkeld 
in een klein plaatsje in Sub-Sahara Afrika. 
Zo zie je maar weer: necessity is the mother of 
invention.”
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