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Geachte mevrouw/heer,

ln 2013 is Sanquin Bloedvoorziening gestart met de productie en introductie van een nieuw
virusgeïnactiveerd plasmaproduct, Omniplasma, Sinds mei 2013 kan Sanquin Omniplasma,
afkomstig van Nederlandse donors, voor alle bloedgroepen uit voorraad leveren.
Omniplasma is op advies van de Medische Adviesraad (MAR) in het assortiment opgenomen
aangezien het bijdraagt aan het reduceren van het risico op transmissie van
bloedoverdraagbare agentia zoals virussen en prionen. Ook draagt het bij aan de verdere
vermindering van allergische reacties en het aantal TRALI-gevallen, ln de Landelijke
Gebruikersraad (LGR) van 7 november jl. heeft Sanquin de voorkeur voor Omniplasma
uitgesproken als plasma voor transfusie,

Vanuit de klinieken en laboratoria zijn vragen gesteld over de Parvo-B19 veiligheid van
Omniplasma. Recent heeft de MAR deze vraag opnieuw beoordeeld en komt tot de volgende
conclusie:
"Alles overwegende is de MAR van oordeel dat Omniplasma wat betreft Parvo Bl9-veiligheid
waarschijnlijk superieur is ten opzichte van het als Parvo Bl9-veilig gekenmerkte
quarantaineplasma. De MAR adviseert Sanquin om de gebruikers van bloedproducten ter zake
te informeren".

Vanuit logistiek oogpunt hebben diverse gebruikers gevraagd om aan te geven hoe lang
Sanquin Ouarantaineplasma naast het Omniplasma blijft leveren.
Het produceren van twee typen plasma voor transfusie en van beide een adequate voorraad
aanhouden brengt hoge kosten met zich mee en leidt daarom op termijn tot prijsverhoging van
beide producten. Sanquin streeft doelmatig bloedvoorziening na en wil daarom deze kosten
vermijden. Daarnaast moet Sanquin een forse bezuiniging doorvoeren en wordt daarbij
geconfronteerd met een sterke omzetvermindering (15% in 2 jaar tijd), Op basis van deze
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feiten heeft Sanquin besloten om vanaf 2015 volledig over te gaan op het leveren van
Omniplasma".
Het inzamelen van quarantaineplasma voor grootschalig gebruik zal vanaf heden worden
afgebouwd, de levering van quarantaineplasma zal tot eind maart 2015 gegarandeerd zijn.
Uiteraard blijft na deze periode kleinschalig quarantaineplasma beschikbaar voor specifieke
toepassingen zoals pediatrische toediening, wisseltransfusies voor neonaten en lgA-deficiënte
patiënten.
Uit ervaring weten wij dat voor een dergelijke transitie binnen de ziekenhuizen voldoende tijd
nodig is om de logistieke, lT-technische en klinische aspecten te kunnen implementeren, Dat
is de reden dat wij u in een vroeg stadium over dit besluit informeren. ln 2014 zullen wij u
verder informeren over de voortgang van deze transitie en zal dit punt op de agenda van de
LGR van Sanquin blijven.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of
ondersteuning wensen bij de implementatie van Omniplasma, dan verzoeken we contact op te
nemen met de relatiebeheerder in uw regio.
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
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