
HOE SANQUIN MET TRANSFER 
SOLUTIONS EN ORACLE HELPT  
CORONA TE BESTRIJDEN

REFERENCE CASE

In zeer korte tijd ontwikkelde Transfer Solutions samen met opdrachtgever Sanquin Diagnostiek een 
applicatie om de logistiek rondom grootschalige testen goed in te regelen. Het product draait in de 
Oracle Cloud en is gebouwd met de Oracle APEX oplossing voor een goede performance en hoge mate 
van security.

https://www.transfer-solutions.com


OVER SANQUIN
Sanquin is een non-profit organisatie die de bloedvoorziening in 
Nederland verzorgt, maar ook met verschillende andere producten, 
diensten, technologieën en doelgerichte medicatie bijdraagt aan de 
kwaliteit van leven van veel mensen. Naar schatting redt Sanquin 
zo’n 25.000 mensenlevens per jaar. Sanquin Diagnostiek is bovendien 
nauw betrokken bij het uitvoeren van corona PCR-testen voor de 
Nederlandse overheid.

Anton van Weert is verantwoordelijk voor het Nationaal Screenings-
laboratorium van Sanquin. “In het afgelopen jaar hebben wij onder 
meer PCR testen uitgevoerd voor de GGD corona-teststraten. Maar 
ook hebben wij binnen Sanquin duizenden donoren gemonitord 
op hun antistoffen, plasma ingezameld voor de productie van 
medicijnen en hebben we onderzoek gedaan naar het gedrag van 
donoren rondom COVID-19. Heel recent nog hebben wij de testen 
opgezet ten behoeve van de diagnose van ernstige bijwerkingen bij 
mensen nadat zij gevaccineerd zijn tegen corona.”

DE UITDAGING
Een van de belangrijkste uitdagingen bij grootschalig testen is 
logistiek. Het Nationaal Screeningslaboratorium verwerkt jaarlijks 
zo’n 800.000 donaties en om deze snel vrij te kunnen geven,  
moet het laboratorium efficiënt werken. “IT, logistiek en de kwaliteit 
daaromheen zijn dan van groot belang”, zegt Van Weert. Al langere 
tijd was er de ambitie om een IT-systeem te ontwikkelen om de 
logistiek rondom doneren en testen te plannen en te beheersen, 
zo vertelt hij. “Maar heel concreet werd het toen ons het afgelopen 
jaar werd gevraagd om op te schalen voor de corona PCR testen.  
In principe kunnen we dit, maar om naar tienduizenden testen per 
dag te kunnen gaan is het voor de doorlooptijd van testen nodig 
precies te weten waar alle bloedmonsters zijn en wat er op welk 
moment aan gaat komen.”

In eerste instantie wilde Sanquin een applicatie ontwikkelen 
specifiek voor de coronatesten. “Door meerdere testen te gaan 
poolen, bijvoorbeeld het testen van monsters in groepen van zes, 
kunnen we een enorme bijdrage leveren aan de hoeveelheid testen 
die afgenomen kunnen worden. Voor de bestrijding van corona is dat 
een groot voordeel. Het probleem is echter wel dat poolen de logistiek 
rondom het testen een stuk complexer maakt. We hadden dus een 
systeem nodig om dat bij te houden. Zoiets bestond nog niet, niet 
rondom het testen op corona, maar ook niet in de bloedvoorziening. 
Door dit nu te ontwikkelen, slaan we twee vliegen in één klap.”

SCHAALBAAR, BETROUWBAAR EN VEILIG
De applicatie is door Transfer Solutions gebouwd. “Het was 
belangrijk om snel te schakelen, omdat de nood op dat moment 
heel hoog was”, zegt Arjan van der Palen, Business Unit Manager 
Transfer Solutions. “De oplossing moest zowel in het laboratorium 
als voor de transportmedewerkers onderweg bruikbaar zijn.  
Daarom wilden wij een webapplicatie maken die zowel op mobiele 
devices als op pc’s kon werken. Belangrijk ook was de schaalbaar-
heid en de functionaliteit die onder alle omstandigheden  

betrouwbaar en stabiel werkte. Daarbij kwam het idee vanuit Sanquin 
om met barcode scanners te werken, omdat dit de foutgevoeligheid 
in het proces verlaagt, de privacy van (persoons)gegevens borgt  
en hiermee meteen de track and trace van monsters op orde is.”

Met de keuze voor Oracle werd snel besloten om de applicatie in 
een cloudomgeving te ontwikkelen, met voldoende mogelijkheden 
om op te schalen. “Klein beginnen en eenvoudig uitbreiden als 
het een succes blijkt te zijn, dat is een belangrijk voordeel”,  
zegt Van der Palen. “Daarnaast biedt Oracle de APEX low-code 
oplossing, waarmee we heel snel tot de juiste applicatie konden 
komen met een goede performance en hoge mate van security.  
”De keuze bleek een schot in de roos: binnen een week was er  
een eerste prototype, dat vervolgens in drie weken werd uitgewerkt 
tot een productieklaar systeem dat naadloos aansloot op de 
bestaande (Oracle-)cloudomgeving van Sanquin.

GOEDE SAMENWERKING
Dat het proces snel is gegaan, bevestigt Van Weert. “Het heeft enorm 
veel energie gegeven aan alle betrokkenen. Met een kleine groep 
mensen hebben wij voortdurend nauw contact gehad. Vanuit onze 
organisatie heeft Albert ten Oever als informatiemanager daarbij 
een belangrijke rol gespeeld, omdat hij goed kon overbrengen 
wat wij nodig hadden en dit ook kon vertalen naar technische en 
functionele eisen. En vanuit Transfer Solutions werkte een team van 
twee ontwikkelaars en een analist aan het project.”

Met een eerste aanvraag door Sanquin in september en een gereed 
Minimum Viable Product in oktober vond het proces plaats in een 
hectische tijd. “Op dat moment stonden allebei onze organisaties 
onder druk als gevolg van de coronacrisis”, blikt Van Weert terug. 
“Dat maakt dit project extra bijzonder. Beide partijen hebben oog 
gehad voor de maatschappelijke urgentie ervan en tijdens de 
verschillende fases in de ontwikkeling zijn we steeds goed met 
elkaar in overleg gebleven. Gecombineerd met de technologie van 
Oracle hebben we zo de applicatie samen tot leven gebracht.”

BREED INZETBAAR
De komende periode zal de applicatie zijn waarde bewijzen bij het 
afnemen van testen in samenwerking met de GGD. Ook start een 
pilot met de bloedbank van Sanquin, om de bruikbaarheid van de 
applicatie in deze processen te meten. “Het aardige van het systeem 
is dat het niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 is ontworpen. 
We kunnen het ook gaan toepassen voor de screening van donors 
of de afname van 24-weeks testen voor zwangere vrouwen.” Buiten 
Sanquin is inmiddels eveneens interesse getoond in het product, 
vertelt Van Weert. Vanuit het Ministerie van VWS is enthousiast 
gereageerd. Op het virtuele ISBT-congres (International Society 
of Blood Transfusion) in december heeft Van Weert een eerste 
inkijk gepresenteerd aan de internationale gemeenschap voor de 
bloedvoorziening. “Ook daar hebben we gemerkt dat veel partijen het 
heel interessant vinden wat we samen hebben gemaakt.”
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