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DE WEG VAN HET BLOED 

LOCATIE: SANQUIN: PLESMANLAAN 125, 1066 CX AMSTERDAM 

DATUM: WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022

•  Vakken: Biologie, NLT

•  Aantal leerlingen en niveau: 20 leerlingen, 4 en 5 Havo

•  Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: Bloedsomloop, 

onderzoek doen, cellen

•  Toekomstige beroepen: (Biomedisch)analist

•  Contactgegevens voor de Collegetour:  

Janneke Visser: JannekeVisser@osbijlmer.nl, 06-48303963



WAAR ZIJN WE TE GAST?
Sanquin is een not-for-profit organisatie 
die de bloedvoorziening in Nederland 
verzorgt. Naast het afnemen, verwerken 
en uitgeven van bloedproducten, houdt 
Sanquin zich bezig met het maken van 
reagentia, het verrichten van onderzoek 
en het verzorgen van onderwijs.

Mensen willen betaalbare en veilige 
zorg van het hoogste niveau. Sanquin 
helpt ruim 100.000 patiënten per 
jaar en dragen met hun producten, 
diensten, technologie en doelgerichte 
medicatie bij aan de kwaliteit van 
leven van mensen. De missie van 
Sanquin is: “samen met de donor 
voor een beter leven van de patiënt.”

WAT GAAN WE DOEN?
Je krijgt rondleidingen bij de 
afdeling Bewerking (bloed) en het 
Nationaal Screenings Lab (alle testen 
van bloed). Daarnaast komt een 
(onderzoeks)-medewerker vertellen 
over de ontwikkeling van een diervrije 

pyrogeen test. De spreker is zelf een 
voormalig Havo-leerling en zal ook 
iets vertellen over zijn carrière!

HYGIËNE-EISEN
Let op! Voor het bezoek aan 
de afdeling Bewerking zijn er 
een aantal hygiëne-eisen:
• een wegwerp labjas 

wordt uitgedeeld
• geen korte broek en blote voeten
• geen nagellak
• lange haren in een paardenstaart
• mensen met baarden 

krijgen een baardkapje
• geen sieraden
• verboden foto’s te maken en geen 

telefoon mee op de werkvloer

NUTTIGE LINKS
https://www.sanquin.org/nl/onderwijs 
https://www.sanquin.nl/over-bloed

PROGRAMMAPROGRAMMA

14.00   Ontvangst14.00   Ontvangst
14.15   Praatje door een (onderzoeks)medewerker van Sanquin14.15   Praatje door een (onderzoeks)medewerker van Sanquin
15.00   Rondleidingen bij Bloedbewerking en Nationaal Screenings Lab15.00   Rondleidingen bij Bloedbewerking en Nationaal Screenings Lab
16.00   Einde16.00   Einde



WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf,
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen 
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis,
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.
 
WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en 
naar het bedrijf.

WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Berlage Lyceum: Ron Griffioen
• Hermann Wesselink College: Gerben Zwaan
• Open Schoolgemeenschap Bijlmer: Peter van Rossum of Janneke Visser
• Pieter Nieuwland College: Sandra van Vuuren
• Vechtstede College: Thijs Brouwer

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven 
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor meer 
informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website. 
 
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:


