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SAMENVATTING

'Stel je voor dat de mensen die je hebt gered weten wie je bent?' Wereldwijd zijn er miljoenen

mensen die genieten van hun leven en daar hun bloeddonor dankbaar voor zijn. Aan die

dankbaarheid geven we op Wereld Bloeddonordag invulling door bloeddonors hiermee te

confronteren. Normaal kennen (ex-) patiënten hun donor niet, maar wat zou er nou gebeuren als je

wel weet wie het is? Stel je loopt op straat en loopt je redder tegen het lijf? Wat gebeurt er dan? Op

zo'n moment komen we heel dichtbij in een relatie die volstrekt anoniem is, maar tegelijkertijd ook

heel intiem. Het kan niet anders dan dat dit magische momenten tussen twee mensen oplevert.

Tussen degene die bloed nodig heeft gehad, en de ander die het belangeloos heeft gegeven. Door

deze momenten in film vast te leggen zetten we de bloeddonors letterlijk oog in oog met iets

hartverwarmends waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Ze zien het gevolg van hun onbaatzuchtige

hulp.

B loed is leven, geef bloed

Dit jaar hebben Sanquin en de World Health Organization (WHO) samengewerkt aan de
internationale campagne voor Wereld Bloeddonordag. Tijdens Wereld Bloeddonordag worden donors
bedankt en wordt tevens wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald
bloeddonorschap. Zo wordt het de noodzaak voor veilig doneren van bloed en bloedproducten
benadrukt. Het succesvolle Nederlandse harptalent Remy van Kesteren verzorgde de muziek voor de
internationale campagne van Wereld Bloeddonordag. De muziek is afkomstig van zijn nieuwe album
Tomorrow Eyes. Remy zal in aanwezigheid van Z.M. De Koning optreden tijdens de officiële opening
van Wereld Bloeddonordag op 14 juni 2016 in Amsterdam.

Remy van Kesteren

Remy van Kesteren (1989) is een harptalent van wereldformaat en één van de avontuurlijkste
harpisten van dit moment. Al op tienjarige leeftijd begon hij aan het Utrechts Conservatorium, waar hij
met de hoogste onderscheiding afstudeerde. Op zijn 27e heeft hij al vele prijzen gewonnen,
waaronder de Nederlandse Muziekprijs die hij vandaag uit handen van minister Bussemaker
ontvangt. Hij heeft inmiddels drie albums uitgebracht met klassieke werken, maar ook met



composities van eigen hand.

CITATEN

"Het is ontzettend belangrijk dat er nieuwe bloeddonoren komen. Ik vind het een hele goede
en mooie campagne en ben trots er met mijn muziek een klein steentje aan bij te dragen."
— Harpist Remy van Kesteren
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OVER SANQUIN

Over Sanquin

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die
vrijwillig bloed geven. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte
productie en levering van bloedproducten voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en
vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen
en behandelaren te adviseren. In het werk van Sanquin staan de beginselen van het internationale Rode Kruis,
kwaliteit en servicegerichtheid, centraal. Sanquin is een organisatie van, voor en door mensen.

Over Wereld Bloeddonordag

In 2004 heeft de World Health Organisation 14 juni omgedoopt tot Wereld Bloeddonordag (WBDD), een speciale
dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap.

Als datum voor deze ‘World Blood Donor Day’ is 14 juni gekozen; de verjaardag van Karl Landsteiner,
Nobelprijswinnaar en uitvinder van het AB0 bloedgroepsysteem. Bovenal is 14 juni een dag waarop we alle
bloed- en plasmadonors willen bedanken voor hun belangeloze en levensreddende gift. Al vanaf de allereerste
keer in 2004, viert Sanquin jaarlijks Wereld Bloeddonordag.

Bloed geven

Bloeddonors geven gemiddeld 1,5 keer per jaar bloed.

Plasmadonors geven gemiddeld 5,9 keer per jaar plasma.

In totaal wordt er ruim 880.000 keer per jaar gedoneerd.

Donors

Aantal bloeddonaties per jaar: 498.117*

Aantal bloedplasmadonaties per jaar: 321.184*
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Aantal donors per 1.000 inwoners: 22,6*

Hoogst aantal donaties van één donor: 530 (en stijgt nog)

*Cijfers jaarverslag 2012

Personeel

Bij Sanquin werken 2.852 werknemers.

35% van hen is man, 65% is vrouw.

Onderzoek

Bij Sanquin werken 9 hoogleraren, 60 promovendi en 80 gepromoveerde onderzoekers.

Jaarlijks publiceren onderzoekers zo’n 170 wetenschappelijke publicaties.
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