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Onderwerp

Standpunt Sanquin LOP tot arts M&G
bekostiging

Geachte mevrouw Buiting,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 19 september 2019 kan ik u mededelen dat Stichting
Sanquin Bloedvoorziening het nieuwe Landelijke Opleidingsplan (LOP) tot arts Maatschappij en
Gezondheid (M&G) van harte ondersteunt.

De noodzaak van de bekostiging ervan en het toegankelijk maken van de opleiding voor alle
deskundigheidsgebieden binnen de publieke gezondheidszorg, achten wij evident. Alleen op
die manier is efficiënte (medische) zorg te organiseren in en tussen verschillende zorgketens
en kan de kwaliteit van die zorg adequaat worden geborgd, geëvalueerd en bewaakt.
De kosten van de specialistenopleiding arts M&G, die nu toegankelijk is voor
donorgeneeskundigen, zijn hoog en de financiële middelen hiervoor bij Sanquin zijn beperkt.
Steun en subsidie vanuit de overheid is derhalve onontbeerlijk. Het standpunt van Sanquin om
de opleiding ook toegankelijker te maken voor het deskundigheidsgebied donorgeneeskunde
staat hieronder gemotiveerd.

Sanquin is een kennisgedreven not-for-profit organisatie, die levensreddende producten levert
en zich richt op de behoeftes in de zorg. Een belangrijke publieke taak van Sanquin is het
zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige
bloedproducten in Nederland. Daarbij speelt Sanquin continu in op nieuwe ontwikkelingen,
kansen en uitdagingen. Het belang van bloeddonors en patiënten staat centraal in de
beleidskeuzes die Sanquin maakt en dient derhalve ook centraal te staan in de
beleidsvoorbereiding om tot die keuzes te komen. Dat vraagt om goed opgeleide artsen.
De veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van medische zorg en zorgproducten is van cruciaal
belang. Dat geldt niet alleen voor Sanquin, maar voor de gezondheidszorg als geheel. In het
nieuwe LOP worden artsen M&G opgeleid, die breed inzetbaar zijn binnen de publieke
gezondheidszorg. Artsen doen ervaringen op in verschillende werkvelden en ontwikkelen
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competenties op het gebied van medisch leiderschap, samenwerking, wetenschappelijk
onderzoek, innovatie, strategie en beleid. Artsen met dergelijke competenties zijn essentieel
om de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de transfusie- en transplantatiezorg in
Nederland verder te ontwikkelen.

De meeste artsen bij Sanquin zijn basisartsen die werkzaam zijn als donor- of transfusiearts. In
de donor- en transfusiegeneeskunde wordt het "evidence based" handelen steeds belangrijker.
Dit vraagt in toenemende mate om specialistische kennis en een wetenschappelijke
benadering. Artsen M&G kunnen daarin het voortouw nemen en ook op de lange termijn
zorgdragen voor de benodigde continuïteit.

Sanquin wil daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn voor gemotiveerde artsen in de
publieke gezondheid en biedt deze artsen graag een goed carrièreperspectief met
bewegingsmogelijkheden zowel binnen het transfusie- en transplantatieveld als daarbuiten.
Een arts M&G is dermate breed opgeleid en bekwaam dat hij of zij van deze
bewegingsmogelijkheden gebruik kan maken. Goed opgeleide artsen bevorderen de kwaliteit
van zorg en deze artsen zullen breder en efficiënter inzetbaar zijn. Dat komt niet alleen ten
goede aan Sanquin, maar aan de Nederlandse gezondheidszorg als geheel.

Met vriendelijke groet,

Prof.dr. R.A.W. van [ier
Vicevoorzitter Raad van Bestuur

