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VAN HET BESTUUR 

“ Na de dynamiek en groeistuipen van ons  

eerste jaar, wordt 2022 het jaar om structuur aan  

te brengen. We investeren in de organisatie en  

de mensen, want zonder hen geen groei.” 

“Met de strategie die we  

in 2021 hebben ontwikkeld,  

gaan we onze impact op de 

gezondheidszorg vergroten.”

Rogier van den Braak , 

Managing Director Sanquin 

Health Solutions Group B.V.

Pieter de Geus, Managing Director 

Sanquin Health Solutions Group B.V.
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ONZE BIJDRAGE:

SAMEN TEGEN CORONA
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24/7 trombosetest
Toen bleek dat een deel van 

de bevolking mogelijk risico op 

trombose liep na vaccinatie met 

een van de COVID-vaccins, ont-

wikkelden we razendsnel een test 

om vast te stellen of er inderdaad 

sprake was van deze specifieke 

reactie in iemands bloed. Zieken-

huizen in Nederland konden daar 

continu gebruik van maken, ook 

in het weekend. 

Onderzoek en diagnose 
We bepaalden op verzoek van het 

LUMC onder meer de medicijn-

spiegel van ic-patiënten om de 

optimale dosering tocilizumab vast 

te stellen, monitorden voor het 

Amsterdam UMC antistoffen tegen 

corona bij MS-patiënten, en ont-

dekten samen met onderzoekers 

van Reade en Amsterdam UMC dat 

verreweg de meeste patiënten met 

een auto-immuunziekte na twee 

coronavaccinaties gelukkig net 

zoveel beschermende antistoffen 

aanmaken als gezonde mensen, 

ook als ze medicijnen slikken om 

hun afweer te onderdrukken.

Hulp en service
Sanquin Reagents verkoopt de 

  Magister C24 aan laboratoria 

wereldwijd. Deze volautomaat 

voert snel en foutloos bloedgroep-

bepalingen uit. We bouwden een 

complete opnamestudio rond  

een Magister, met microfoons  

en camera’s vanuit alle hoeken en 

zelfs een camera ín het appa-

raat. Zo kunnen we nieuwe en 

bestaande klanten tijdens online 

sessies uitleggen hoe ze goed 

omgaan met het toestel, ondanks 

de reisbeperkingen als gevolg van 

corona.

205.000 
PCR-tests uitgevoerd door  

Sanquin Diagnostiek om de  

GGD te ondersteunen.
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Thuistest 
Eenvoudig zelf testen, zonder 

dat je er de deur voor uit hoeft, 

en snel een betrouwbare uitslag 

terug met de kwaliteit die je van 

Sanquin Health Solutions (SHS) 

gewend bent. Dankzij het thuis-

testen dat door corona een vlucht 

nam, kwam Elsemieke Hackenitz, 

Business Development Director bij 

SHS, op het idee voor de ontwik-

keling van thuistests om consu-

menten inzicht te geven in hun 

gezondheid.  

In 2021 werd uitgebreid markt-

onderzoek gedaan en een 

business case opgesteld. Voor de 

routinediagnostiek is een partner 

gevonden die kostenefficiënt kan 

meten in kleine bloedvolumes. 

Begin 2022 was Direct Diag-

nostics B.V. officieel een feit; de 

onderneming wordt de komende 

tijd verder uitgebouwd.

Pandemic preparedness
Sanquin Diagnostiek en OLVG Lab 

presenteerden het plan om op het 

Hid-terrein een grootschalig regio-

naal laboratorium op te richten 

waar overheid en bevolking snel 

terecht kunnen bij toekomstige 

viruscrises.

Betrouwbare zelftests voor thuis 
met de kwaliteit van Sanquin.
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IJzer 
In 2021 nam Sanquin Diagnostiek, 

samen met de divisie Bloedbank 

van Stichting Sanquin, geleidelijk 

het landelijke Expertise Centrum 

voor aandoeningen van de 

ijzerstofwisseling over van het 

Radboudumc. Dit Expertise Cen-

trum is een nationaal en Europees 

erkend centrum voor diagnostiek 

en behandeling van patiënten 

met afwijkingen in de ijzerhuis-

houding. Het is van cruciaal 

belang voor deze patiënten dat 

de diagnostiek en het bijhorende 

onderzoek worden voortgezet. 

Game tegen prikangst
Sanquin-onderzoeker Elisabeth 

Huis in ’t Veld onderzocht prik-

angst bij bloeddonors en ontwik-

kelde een mobiele game die angst 

voor naalden tegengaat. Sanquin 

Health Solutions is betrokken bij de 

verdere ontwikkeling van het spel.

Kennis delen
In het najaar van 2021 ging de 

geheel vernieuwde website van 

onze Sanquin Academy live. Dit 

opleidingsinstituut biedt leer-

trajecten die al tientallen jaren 

worden ontwikkeld en onder-

wezen door de experts van de 

Sanquin-groep. Zij delen actuele 

kennis met artsen, analisten, 

medisch specialisten, klinisch 

chemici en laboranten, maar ook 

met bijvoorbeeld docenten biolo-

gie in het voortgezet onderwijs. 

Via Sanquin Academy delen we actuele 
inzichten en diepgaande kennis.
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De komende jaren verrijst op 

het terrein aan de Plesmanlaan 

in Amsterdam een prachtige 

campus: het New West Health 

& Innovation District (Hid). ) Een 

kennishub met internationale 

allure voor alles wat met hemato-

logie, immunologie, oncologie en 

transfusiegeneeskunde te maken 

heeft. Waar fundamenteel onder-

zoek plaatsvindt naast complexe 

diagnostiek, en ontwikkeling en 

productie van geneesmiddelen 

en vaccins. Sanquin wil door het 

samenbrengen van mensen en 

ideeën dé plek worden waar een 

nieuwe generatie oplossingen 

voor patiënten wordt ontwikkeld.

Nieuwe buren
Het Hid verwelkomde in 2021 on-

der meer Frame Therapeutics, dat 

gepersonaliseerde kankervaccins 

ontwikkelt; Sanagen, dat zich richt 

op gentherapie die levenslange 

genezing van meerdere ziekten 

mogelijk maakt; en BISC Global, 

dat is gespecialiseerd in toege-

paste bio-informatica en machine 

learning. 

500.000 
Van de gemeente Amsterdam  

ontving het Hid een half miljoen 

euro subsidie voor de ontwikke-

ling van lab- en kantoorruimten. 

Real estate B.V. 
Om de exploitatie van het be-

staande en nieuw te ontwikkelen 

vastgoed goed te organiseren, 

richtte Sanquin Health Solutions 

in 2021 een eigen vastgoed-

entiteit op. Al het eigen vastgoed 

(gebouwen op de Plesmanlaan) is 

daarin alvast ondergebracht.

Op het Hid komt veel groen en ruimte 
voor informele ontmoetingen.
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Onze mensen
In 2021 werkten bij Sanquin 

Health Solutions (SHS) meer 

vrouwen (238) dan mannen 

(125) in tijdelijke en vaste aan-

stellingen. 

SHS concentreert haar activiteiten op de terreinen transfusiegeneeskunde,
hematologie, immunologie en oncologie.

Het ziekteverzuim lag bij SHS in 

2021 met 4,24% aanzienlijk lager 

dan in de zorgsector als geheel 

(6,8%). 

De meeste SHS’ers hebben de 

Nederlandse nationaliteit, maar 

we hebben ook Duitse, Franse, 

Ghanese, Ierse, Italiaanse, Britse, 

Spaanse, Bengaalse, Griekse, 

Poolse, Portugese en Roemeense 

collega’s. 
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SHS zet kennis om in innovatieve producten
en diensten voor patiënten wereldwijd.

Strategie
In 2021 is een strategie ontwikkeld 

voor SHS. Die rust op 3 pijlers: 

1. Ontwikkeling eigen innovatie-

pijplijn en spin-offmodel

SHS valoriseert de IP en kennis 

van de Sanquin-groep en stimu-

leert zo dat innovatieve producten 

en diensten worden ontwikkeld 

voor patiënten. Veelbelovende 

innovaties worden - al dan niet in 

samenwerking met een partner 

- ondergebracht in een aparte 

vennootschap met een eigen 

management. 

Onze missie
Unlocking the potential of blood 

and science for the benefit of 

patients. 

Onze visie 
Het groeiende ecosysteem van 

SHS stimuleert en faciliteert de 

ontwikkeling van innovatieve 

producten en diensten op het 

gebied van transfusiegenees-

kunde, hematologie, immunologie 

en oncologie.

Wij zorgen met onze kennis, 

faciliteiten en netwerkpartners 

voor de geneesmiddelen, vaccins, 

diagnostische tests en behan-

delmethoden van de toekomst. 

Zo verbeteren we het leven van 

patiënten.
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OVER SANQUIN HEALTH SOLUTIONS

2. Dienstverlening aan  

partners in life sciences en  

gezondheidszorg 

We zetten hiervoor een speciale 

Contract Research Organization 

(CRO) op binnen Sanquin Diag-

nostiek. Op termijn willen we ook 

samen met de collega‘s van San-

quin Research en externe partners 

IP en producten ontwikkelen om 

zo onze eigen innovatiepijplijn te 

versterken. 

Naast deze R&D beschikken we 

ook over gespecialiseerde plat-

forms om diagnostische bepalin-

gen te verrichten in opdracht van 

ziekenhuizen, bloedbanken en 

farmaceutische partijen. 

We zien vooral groeikansen, met 

name in het buitenland,  in de 

hoog-specialistische diagnostiek 

die Sanquin uniek maakt (zoals 

immunohematologie en immuno-

monitoring). Ook de ontwikkeling 

van grootschalige screenings-

programma’s voor bijvoorbeeld 

het RIVM en VWS achten we zeer 

kansrijk. 

3. Bouw van een ecosysteem:  

het New West Health &  

Innovation District (Hid)

De komende jaren verrijst in 

Amsterdam Nieuw-West het Hid: 

een ecosysteem van gevestigde 

bedrijven, start-ups, scale-ups en 

onderzoeksinstellingen op het ge-

bied van transfusiegenees kunde, 

hematologie, immunologie en 

oncologie. SHS maakt, samen met 

een financiële partner, de ontwik-

keling mogelijk van state-of-the 

art-gebouwen en faciliteiten voor 

lifesciencetoepassingen met labs, 

cleanrooms en kantoorruimte. 

Natuurlijk zijn er ook uitste-

kende faciliteiten om het leven 

op de campus zo aangenaam 

mogelijk te maken, en worden 

samenwerking en kennisdeling 

gestimuleerd middels de uitbouw 

van Sanquin Academy en een 

evenementenbureau. •



KERNWAARDEN

Vernieuwend

Verbindend Maatschappelijk 
ondernemend
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