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Korte berichten
Redactioneel: De laatste Bloedbeeld

Even voorstellen: topspeler met brede expertise
Van de eerste diagnose tot de laatste stappen van een stamceltransplantatie 
is Sanquin intensief betrokken bij de behandeling van patiënten met leukemie. 
Het illustreert onze kracht: brede expertise verenigd onder één dak. 
Nederlandse artsen geven weinig rode-celtransfusies
Artsen in Nederland schrijven in vergelijking met andere Westerse landen 
minder rode-celtransfusies voor. Uit het aantal door Sanquin geleverde rode-
celconcentraten blijkt dat deze trend zich voortzet. Waar komt dat door?
Overbehandeling met biologics beteugelen
Biologics worden doorgaans in een standaard dosering voorgeschreven die 
voor veel patiënten te hoog is. Reade en Sanquin onderzochten samen het 
effect van vermindering van adalimumab bij reumapatiënten met een 
hoge bloedspiegel van adalimumab.

Kunstbloed: Barnett Newman – De emoties rondom ‘Who’s Afraid of Red 
Yellow and Blue III?’

Weefsellijm voor behandelniches
Sanquin herintroduceert de eerder ontwikkelde weefsellijm onder de naam 
Fitrix®. Het product heeft mogelijk toegevoegde waarde bij speciale toe-
passingen, zoals behandeling van brandwonden bij kinderen en het fixeren 
van huidtransplantaten.
Complement factor H – list en bedrog
Het complementsysteem in ons bloed bestaat uit vele eiwitten die in een 
cascade worden geactiveerd. Wanneer dit systeem in werking treedt, binden 
de actieve eiwitfragmenten aan de bacterie, die daardoor gelyseerd wordt. 
Daarbij moeten onze eigen lichaamscellen worden beschermd. Factor H 
speelt een belangrijke rol. 
Invloed van zwangerschap bij bloedtransfusies
Onderzoek onder 31.000 patiënten in Nederland donors toont een negatief 
verband tussen transfusie met bloed van een vrouwelijke donor, die zwanger 
is geweest, en de overlevingskans van een mannelijke patiënt. 

Proefschriften
Korte berichten 
Broedplaats: Arjan Lankester

02
03

04

09

10

12

14

16

18

19
23
24



2  Bloedbeeld  December

Oratie Karin Fijn van Draat: 
‘Heel het bloed’

Continuïteit weefselvoorziening: 
overgang Botbank naar BISLIFE

Introductie van de BITE studie: 
Bleeding In Thrombocytopenia 
Explained

Met het uitspreken van haar 
oratie ‘Heel het bloed’ aan-
vaardde Karin Fijn van Draat 
op 29 september haar benoe-
ming als hoogleraar Kinder-
hematologie bij de Universiteit 
van Amsterdam.
Professor Fijn van Draat is 
kinderarts-hematoloog bij het 
AMC en aan Sanquin verbon-
den als transfusiespecialist bij 
de unit Transfusiegeneeskunde 
en als senior onderzoeker bij 
Sanquin Research.
De kinderhematologie draagt 
zorg voor kinderen die een 
bloedziekte hebben; vaak is dat 
een aangeboren bloedziekte. 
Deze kinderen hebben topzorg 
op maat nodig. In haar oratie 
schonk Fijn van Draat onder 
meer aandacht aan de ontwik-
kelingen in de biotechnologie 
die het mogelijk maken om bij 
hemofilie verbeterde versies van 
het ontbrekende stollingseiwit 
toe te dienen. Door genetische 
manipulatie gloren er ook 
fantastische behandelingsmo-
gelijkheden voor sikkelcelziekte 
aan de horizon. Een kleine 
interventie heeft effect op heel 
het bloed; beoogde effecten, 
maar ook onbedoelde bijwer-
kingen. Biotechnologie en 
natuur grijpen op elkaar in en 
evolueren verder. We hebben 
een perspectief nodig om deze 
complexe processen te doorzien. 
Helaas ligt voor veel van de 300 
duizend kinderen die elk jaar 
wereldwijd met sikkelcelziekte 
worden geboren de biotechno-
logische toekomst nog buiten 
bereik. Het merendeel van hen 
haalt de leeftijd van 5 jaar niet.

sanquin.org/research/group-leader-over-
view/pediatric-hematology/index

Op 1 september jongstleden. 
heeft Sanquin de Botbank 
overgedragen aan BISLIFE in 
Leiden. Even als Sanquin is 
BISLIFE een organisatie zonder 
winstoogmerk. De processen 
van Sanquin en BISLIFE komen, 
voor wat betreft het ontvangen, 
bewerken, opslaan en distri-
bueren van gedoneerd bot- en 
kraakbeenweefsel van levende 
donors, sterk overeen. BISLIFE 
kan – met het overnemen van 
de botbankactiviteiten van San-
quin – de uitvoering van deze 
processen verder optimaliseren. 
Zo wordt de continuïteit van de 
weefselvoorziening in Neder-
land voor wat betreft transplan-
tatiebot nog beter geborgd.
Naast de activiteiten in Leiden, 
wordt de bestaande cleanroom 
in Nijmegen vanaf september 
door BISLIFE gehuurd van 
Sanquin en gebruikt voor het 
bewerken van gedoneerde 
heupkoppen tot gebruiksklare 
transplantaten (botchips en 
dergelijke). Deze cleanroom 
biedt tevens mogelijkheden tot 
de ontwikkeling van nieuwe 
producten en bewerkingsme-
thoden. Ook zullen de activitei-
ten rondom het bewaren van 
autoloog schedelbot vanuit 
Nijmegen blijven worden uit-
gevoerd. In Groningen zullen 
geen botbankactiviteiten meer 
worden uitgevoerd.

www.bislife.org

Bijna twee-derde van alle trom-
bocytentransfusies wordt gegeven 
aan hemato-oncologische 
patiënten, meestal als profy-
laxe ter preventie van ernstige 
bloedingscomplicaties. Welke 
patiënt op welk moment deze 
profylaxe krijgt wordt nu vooral 
bepaald door het trombocyten-
getal. Ondanks deze profylac-
tische transfusies ontwikkelt 
een groot deel van de hemato-
oncologische patiënten echter 
alsnog bloedingen. Tegelijker-
tijd zijn er aanwijzingen dat 
veel andere patiënten zonder 
plaatjes-transfusies niet zouden 
bloeden. Om in de toekomst 
beter bloedingen te kunnen 
voorkomen en minder onnodige 
trombocytentransfusies te geven, 
gaan Jaap Jan Zwaginga, 
Rutger Middelburg en Loes 
Cornelissen van de afdeling 
Clinical Transfusion Research 
starten met de BITE studie. Met 
de hulp van nagenoeg alle grote 
hemato-oncologische centra 
in Nederland wordt uitgezocht 
welke klinische risicofactoren 
bloedingen voorspellen en dus 
welke patiënt een hoog risico 
loopt op bloedingen. Tegelijker-
tijd wordt er een biomarker-studie 
opgezet, waarbij de functie van 
de nog circulerende bloedplaat-
jes en merkers voor eventuele 
vaatwandschade worden onder-
zocht en of deze geassocieerd 
zijn met het optreden van 
bloedingen. 

Deelnemen aan deze studie: 
BITE-Study@lumc.nl

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. 
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Redactioneel

Geachte lezer,

Voor u ligt het laatste nummer van Bloedbeeld in de huidige 
vorm; per 2018 zullen wij u elektronisch en op maat gaan 
informeren. 
De uitkomst van ons meest recente lezersonderzoek, gecom-
bineerd met de huidige mogelijkheden van elektronische 
communicatie, hebben tot het besluit geleid om Bloedbeeld 
te veranderen. Ook in de nieuwe vorm blijven wij u graag 
nieuws en achtergrondinformatie bieden vanuit Sanquin. 
Wij zullen dat meer persoonlijk – gericht op uw interesses – 
gaan doen. Hiervoor zetten wij onder andere onze nieuwe 
website in. U kunt zich op deze website (www.sanquin.org/
informatie) registreren zodat wij u kunnen blijven bereiken! 

Als redactie hebben wij ons de afgelopen jaren ingespannen 
om een blad te maken dat u niet alleen informeert over 
nieuwe producten en diensten van Sanquin, maar u ook, 
in woord en beeld, heeft laten zien welke kennis en expertise 
daar achter zit. Kennis en expertise die wij continu samen 
met het veld ontwikkelen! Daarnaast hebben de artikelen 
vaak geleid tot het aangaan van dialoog en verdere samen-
werking.
Wij hebben Bloedbeeld een eigen gezicht gegeven, zowel 
qua inhoud als uitvoering. Wij bedanken daarom met 
nadruk de vormgevers en de drukker voor hun bijzondere 
aanpak, de journalisten en fotografen die het blad aan-
genaam leesbaar hebben gemaakt en iedereen die tijd 
heeft vrijgemaakt om geïnterviewd te worden. En uiteraard 
u, als lezer.

Namens de redactie van Bloedbeeld,
Jan Willem Smeenk
Hoofdredacteur

Registreer uw belangstelling op 
www.sanquin.org/informatie, 
of via onderstaande QR-code
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Even voorstellen: 
topspeler met brede expertise

Van de eerste diagnose tot de laatste 
stappen van een stamceltransplantatie 
is Sanquin intensief betrokken bij de 
behandeling van patiënten met leukemie: 
met geavanceerde diagnostiek op mole-
culair niveau, bloedproducten op maat, 
vernieuwende ‘advanced therapeutic 
medicinal products’ en onderzoek op elk 
onderdeel binnen de keten. Het illustreert 
onze kracht: brede expertise verenigd 
onder één dak.

Neem bijvoorbeeld translocatie t(15:17), waarbij tijdens de 
celdeling een stuk van chromosoom 15 aan chromosoom 
17 is gaan vastzitten. Daarbij is de receptor voor vitamine A 
betrokken. Als wij een translocatie t(15:17) hebben aange-
toond, kan een patiënt worden behandeld met onder andere 
vitamine A-derivaten. Maar je moet wel snel zijn, anders 
hebben deze patiënten grote kans te overlijden aan een 
stollingsprobleem. Als wij ’s ochtends het patiëntmateriaal 
binnenkrijgen, hebben we ’s middags al de uitslag en kan 
men diezelfde dag nog beginnen met de behandeling met 
vitamine A.”

Moleculair platform
Flowcytometrie zet Sanquin met name in voor de diagnose; 
moleculaire diagnostiek vooral om te adviseren over de 
behandelwijze en te monitoren of de behandeling aanslaat. 
Moleculaire diagnostiek helpt vaak ook om onderscheid 
te maken tussen leukemieën met een zeer slechte of juist 
relatief goede prognose, wat weer belangrijk is voor het 
behandelplan. Bijzonder aan de moleculaire diagnostiek 
van Sanquin is dat die tegenwoordig wordt uitgevoerd in 
een volautomatische robotstraat, het moleculair platform. 
Homburg: “Alleen de witte bloedcellen isoleren we nog 
handmatig, voor de rest gaat alles geautomatiseerd. 
Voordeel is dat we snel grote aantallen kunnen diagnosti-
ceren, waarbij de foutgevoeligheid ook nog eens veel lager 
is dan bij handmatige diagnostiek.” Sanquins moleculaire 
platform is bovendien zó ingericht dat het voor heel veel 
verschillende op PCR gebaseerde bepalingen tegelijkertijd 
bruikbaar is, en binnenkort ook voor Next Generation 
Sequencing (NGS). “Met deze grote flexibiliteit zijn we uniek 
in Nederland”, zegt Homburg. “Met NGS kun je 100 genen 
tegelijkertijd beoordelen, dus je krijgt op een snellere en 
goedkopere manier méér informatie. We gaan de komende 
tijd onze expertise in NGS verder uitbreiden, niet alleen op 
het gebied van leukemieën maar ook voor andere ziekte-
beelden. Want de tendens in de zorg is dat er steeds meer 
patiëntspecifieke behandelingen komen, op basis van hun 
genetisch profiel.” 
Met moleculaire diagnostiek kan bovendien gevolgd worden 
of de behandeling aanslaat bij de patiënt. “Nadat je een 
genetische afwijking in de leukemische cellen hebt vast-
gesteld, kun je blijven volgen in hoeverre die cellen nog 
aanwezig zijn. Iedere tumorcel heeft de genetische afwijking 
in zich. Hoe minder je die ziet, des te beter de behandeling 
werkt.”

Stamceltransplantatie
Wat de behandeling betreft zijn er verschillende wegen te 
bewandelen, afhankelijk van de vraag of de leukemie als 
hoog- of laag-risico is gediagnosticeerd. Sacha Zeerleder is 

Groepsportret

Staand, van links naar rechts: Marian van Kraaij, Martijn Nolte, Christa Homburg, 
Junior Lardy, Sacha Zeerleder, Masja de Haas. Zittend: Marian Klijn Velderman, 
Carlijn Voermans.

Sanquins betrokkenheid bij kwaadaardige bloedcelziekten 
begint bij de diagnose. Het laboratorium Immunocytologie 
onderzoekt de beenmergpuncties van 15 tot 20 patiënten 
per week op de aanwezigheid van afwijkende bloedcellen. 
Christa Homburg, hoofd van het laboratorium: “Wanneer 
er sprake blijkt te zijn van een acute leukemie, bepalen we 
precies wat voor soort leukemie de patiënt heeft. We hebben 
hiervoor twee technieken: flowcytometrie en moleculaire 
diagnostiek.
Bij flowcytometrie bestuderen we de eiwitten op de buiten-
kant van de witte bloedcellen, met behulp van een flowcyto-
meter. We weten precies welke eiwitten er op een cel moeten 
zitten in iedere fase van uitrijping. Een afwijking van de 
norm is een indicatie voor de diagnose. Het kan een behoor-
lijke puzzel zijn: we kijken naar een combinatie van in totaal 
dertig eiwitten. Zeker bij acute leukemie is er veel haast bij 
een diagnose en bellen we binnen een dag de uitslag door.”
Bij de andere vorm van diagnostiek op Homburgs lab, de 
moleculaire diagnostiek, onderzoeken de analisten het 
DNA. Homburg: “Meestal ontstaat een celwoekering omdat 
er iets in het DNA veranderd is. Van een aantal van die 
mutaties weten we dat ze ziekmakend zijn. Bovendien weten 
we van veel andere mutaties dat ze van invloed zijn op de 
reactie van de patiënt op verschillende behandelvormen. 
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hoofd van het transplantatieprogramma in het AMC en 
onderzoeker op de afdeling Immunopathologie bij Sanquin. 
“Bij laag-risico-leukemie heb je grote kans dat de leukemie 
met alleen chemotherapie wegblijft en nooit meer terug-
komt. Bij hoog-risico-leukemie weet je bij voorbaat al dat 
chemotherapie alleen niet goed genoeg is, en dat er waar-
schijnlijk een allogene stamceltransplantatie nodig is. 
Daarmee geef je het immuunsysteem van iemand anders 
aan de patiënt. Dat nieuwe immuunsysteem heeft de taak 
de leukemische cellen te vernietigen. Overigens voeren we 
bij laag-risico-leukemie soms ook stamceltransplantaties 
uit, maar dan met van de patiënt zelf afgenomen stamcellen 
(autoloog, ofwel stam cell rescue). Dat doe je alleen om 
te zorgen dat de patiënt minder lang afhankelijk is van 
bloedtransfusies en zijn bloedbeeld sneller herstelt met zijn 
eigen bloedvormende stamcellen, na een heel zware chemo-
therapie.”

Donor gezocht
Bij een allogene transplantatie zijn de stamcellen afkomstig 
van een verwante of onverwante donor. De donor moet een 
HLA-typering hebben die overeenkomt met die van de patiënt. 
Die typering wordt gedaan door het HLA-laboratorium van 
Sanquin. Manager Junior Lardy: “Er zijn tien genetische 
hoofdstructuren met daaronder heel veel substructuren. 
We willen op die tien hoofdstructuren een match. Hoe beter 
die is, hoe minder kans op graft-versus-hostziekte (omgekeerde 
afstootreactie). Een typering duurt 5 tot 7 werkdagen, we 
verrichten honderden typeringen per jaar. Bij Kaukasische 
patiënten lukt het in 95 procent van de gevallen om een 
match te vinden. Voor niet-Kaukasische patiënten is het veel 
moeilijker, omdat er in die groep minder stamceldonors zijn. 
Daar is de slagingskans tien tot twintig procent.”
Het HLA-lab onderzoekt eerst of er een match is met een 
familielid. Als die er niet is, zoekt men naar een geschikte 
onbekende match in het wereldwijde bestand van stamcel-
donors, het bone marrow worldwide donor-bestand (BMWD). 
Dit BMWD-bestand wordt vanuit Nederland door de organi-
satie Matchis beheerd.
Als in dit bestand ook geen match wordt gevonden, kunnen 
stamcellen uit navelstrengbloed worden gebruikt. Deze 
stamcellen zijn ‘naïever’, ze hebben een minder uitgesproken 
HLA-typering, waardoor ze makkelijker te matchen zijn. Na-
deel is dat één navelstreng relatief weinig stamcellen bevat, 
waardoor er voor volwassenen meestal twee navelstreng-
bloed-stamcelproducten worden gepoold. 
Een andere, vrij nieuwe manier om geschikte stamcellen 
te vinden is via de haplo-identieke match. Daarbij zoek je 
een donor die maar op vijf van de tien kenmerken hoeft 
te matchen. Zeerleder: “We zijn inmiddels in staat om het 
immuunsysteem dusdanig effectief te onderdrukken dat 

een beperktere match mogelijk is. Dat vergroot het aantal 
mogelijk geschikte donors: binnen de eigen familie kunnen 
ouders, grootouders of kinderen ook een match zijn.”

Afname
Het Bijzondere Afname Team (BAT) van Sanquin verricht 
bijzondere afnames. In verschillende ziekenhuizen neemt 
het BAT stamcellen af van patiënten en familieleden van 
patiënten. Hoofd Marian Klijn Velderman: “Ons team 
staat 24/7 paraat, voor therapeutische afereses en cellulaire 
afnames. De cellulaire afnames waarbij we stamcellen af-
nemen vormen een groot deel van ons werk: we voeren die 
jaarlijks zo’n 450 keer uit. In vijf ziekenhuizen, waaronder 
het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, zijn wij 
met ons ‘Collection Facility Team’ JACIE-geaccrediteerd voor 
het afnamegedeelte binnen de stamcelketen.”

Bewerking en opslag
Sanquins Laboratorium voor Celtherapie in Amsterdam 
is betrokken bij het bewerken en opslaan van stamcellen 
voor transplantatie. Carlijn Voermans, hoofd van het lab: 
“Allogene stamcellen moeten binnen 72 uur aan de patiënt 
worden gegeven. Bij autologe transplantatie vriezen we de 
stamcellen van de patiënt zelf in (cryopreserveren), aan-
gezien er dan meer tijd tussen afname en toediening zit en 
de cellen niet zo lang goed blijven.” 
Sanquins Laboratorium Immunocytologie ontvangt een 
monster van het stamceltransplantaat om de kwaliteit te 
controleren. Homburg: “Met de flowcytometer tellen we 
hoeveel stamcellen per microliter er in het monster zitten. 
Dat geven we door aan het Laboratorium voor Celtherapie.” 
Voermans: “Wij bepalen in overleg met de arts of een trans-
plantaat voldoende stamcellen bevat voor de patiënt, af-
hankelijk van diens lichaamsgewicht. Ook bewerken we de 
stamcelpreparaten, we wassen de antistoffen weg of vriezen 
de cellen in. In totaal bewerken we zo’n 200 stamceltrans-
plantaten per jaar. Zeventig procent daarvan is autoloog, 
dertig procent allogeen. Onze capaciteit ligt overigens nog 
hoger.”
De patiënt ontvangt via een infuus de stamcellen, die zich 
binnen enkele uren nestelen in het leeggemaakte beenmerg. 
Toediening van bevroren stamcellen gebeurt samen met 
medewerkers van het Laboratorium voor Celtherapie. Voer-
mans: “Het ontdooien doen wij zelf aan het ziekenhuisbed. 
Binnen vijftien tot dertig minuten na ontdooiing moet het 
transplantaat worden toegediend.” 

Graft-versus-hostziekte
Ondanks alle voorzorg ontwikkelt toch vijftig procent van 
de patiënten na een allogene stamceltransplantatie in meer 
of mindere mate graft-versus-host-ziekte. Ook ontwikkelen 

We breiden onze expertise in NGS uit naar 
andere ziektebeelden
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veel patiënten bloedarmoede. Zeerleder: “Een allogene 
stamceltransplantatie is een heel pittige behandeling voor 
de patiënt. Het nieuwe immuunsysteem moet leren onder-
scheid te maken tussen de leukemiecellen en lichaamseigen 
cellen van huid, lever, darmen. Als het té actief wordt, krijgt 
de patiënt graft-versus-host-ziekte. In heel ernstige gevallen, 
zo’n twintig procent, is dat ernstig en kan het zelfs levens-
bedreigend zijn. Daarom onderdrukken we het immuun-
systeem tijdens de eerste maanden na transplantatie, zodat 
het kan ‘oefenen’ met het herkennen van lichaamseigen en 
vreemde cellen. Tijdens deze periode is de patiënt vatbaar 
voor allerlei infecties. Het is een heel delicate balans die we 
zoeken. De effectiviteit van immuunsupressie kunnen we 
volgen met het immunomonitoringplatform, dat is opgezet 
door Sanquins Laboratorium Immunocytologie. Zij kunnen 
met flowcytometrie het immuunsysteem van een patiënt 
monitoren en nagaan welke celpopulaties van het immuun-
systeem meer of minder actief zijn. Voor het volgen van 
graft-versus-host-ziekte staat dit nog in de kinderschoenen, 
maar het gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen bij 
stamceltransplantaties. Bovendien is dit platform van grote 
waarde bij klinische studies om het effect van een nieuw 
geneesmiddel op het immuunsysteem te bestuderen. Ten 
slotte levert deze monitoring ook veel informatie bij het toe-
passen van immuunmodulatoire behandelingen bij solide 
tumoren.”

ATMP’s
Zeerleder werkt bij de behandeling van graft-versus-host-
ziekte wederom nauw samen met Sanquins Laboratorium 
voor Celtherapie. Dat bewerkt namelijk niet alleen de 
reguliere stamcellen, maar produceert sinds een aantal 
jaren ATMP’s (advanced therapeutic medicinal products). 
Zeerleder: “Bijvoorbeeld mesenchymale stromale cellen, die 
we nu in een trial aan patiënten met graft-versus-host-ziekte 
toedienen als het niet goed lukt het immuunsysteem te 
onderdrukken.”
“Ons doel is om steeds meer patiënten te kunnen behandelen”, 
zegt Voermans. “Wij hebben jarenlange ervaring met het 
bewerken van gewone stamcelproducten – ons lab bestaat 
al sinds 1979 – dus de stap naar het produceren van ATMP’s 
was voor ons niet groot. We zijn eerst, in samenwerking 
met het LUMC, begonnen met de mesenchymale stromale 
cellen, de MSC’s. Die zijn in heel kleine aantallen in het 
beenmerg aanwezig, dus we moeten ze een aantal weken 
opkweken. In trialverband wordt nu onderzocht hoe goed ze 
werken bij graft-versus-host, als mensen niet goed reageren 
op de gebruikelijke medicatie.”
Het tweede ATMP dat het lab produceert is TIL, tumor 
infiltrerende lymfocyten. Daarbij worden eigen afweercellen 
ingezet om melanomen te bestrijden. Voermans: “De TIL-

therapie is opgestart door het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis. Wij zijn hun tweede productielab. We hebben 
ook nog een samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen. 
Voor hen gaan we dendritische cellen kweken, die ook tegen 
melanomen worden ingezet maar dan in een ander stadium 
van kanker.”
Het Bijzondere Afname Team van Sanquin Bloedbank onder-
steunt daarin door dendritische voorlopercellen bij patiënten 
af te nemen. Verder loopt er op het lab een project om buiten 
het lichaam rode bloedcellen te kunnen produceren. “Dit 
zit nog niet in de trialfase maar dat gaat er wel aankomen. 
Het is een belangrijke ontwikkeling voor patiënten die veel 
transfusies nodig hebben. Die kun je dan transfunderen met 
hun eigen gekweekte rode bloedcellen.”
Last but not least is het lab betrokken bij de productie van 
CAR-T-cellen. Dit zijn T-cellen die buiten het lichaam genetisch 
gemodificeerd worden zodat ze daarna de leukemiecellen 
aanvallen. “Die modificatie gebeurt door twee farmaceutische 
bedrijven”, zegt Voermans. “Maar wij regelen een groot deel 
van het logistieke proces. Er komt heel veel bij kijken om 
die cellen naar een ander land te sturen en weer terug te 
krijgen. Daar hebben wij onder andere een groothandelsver-
gunning voor.” ATMP’s zijn celproducten met een genees-
middelenstatus, en daarmee zijn deze nog veel strikter 
gereguleerd dan stamceltransplantaten. Voermans: “Je hebt 
er andere laboratoria voor nodig. En die hebben wij hier bij 
Sanquin. We hebben enorm geïnvesteerd in de infrastruc-
tuur, bovendien werken er zeer gespecialiseerde mensen in 
het lab, elk met hun eigen aandachtsveld.”

Bloedtransfusies
Een ander onderdeel van de behandeling waarbij Sanquins 
expertise een cruciale rol speelt, zijn de bloedtransfusies tijdens 
de zware chemotherapie en na de stamceltransplantatie. 
Ten eerste is er de levering van ‘gewone’ bloedproducten. 
Marian van Kraaij, unitdirecteur Donorzaken en Transfusie-
geneeskunde: “Door de behandeling met chemotherapie 
en/of stamceltransplantatie worden er tijdelijk geen rode 
bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen aangemaakt 
en heeft de patiënt ter overbrugging rode bloedcellen en 
bloedplaatjes van donors nodig. Die zijn beschikbaar dank-
zij de ruim 340.000 donors die bij Sanquin bloed doneren. 
Overigens gaat maar liefst dertig procent van alle gedoneerde 
rode bloedcellen naar kankerpatiënten.”
Helaas ontwikkelen patiënten soms afweerreacties tegen 
de ontvangen bloedproducten. Als dat het geval is, wordt 
de hulp ingeschakeld van Sanquins Laboratorium Erytro-
cytenserologie. “Wij doen extra typeringen om alle bloed-
groepkenmerken weer opnieuw vast te stellen”, zegt Masja 
de Haas, Clustermanager Immunohematologische Diagnos-
tiek bij Sanquin. “Bij stamceltransplantaties gebeurt het wel 
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eens dat er een afweerreactie optreedt waarbij het immuun-
systeem ontregeld raakt en er heel veel antistoffen worden 
aangemaakt. Maar het is moeilijk te bepalen waartegen die 
antistoffen gericht zijn. Tegen de donorerytrocyten? Tegen 
de eigen erytrocyten die eventueel nog gevormd worden in 
het beenmerg? Verder kijken we naar het type antistoffen. 
Zijn het hemolyserende antistoffen, die de rode bloedcellen 
heel snel afbreken? Of verergeren ze ook de ontstekings-
reacties? Dat zijn belangrijke vragen om de behandeling op 
aan te passen en heel gerichte medicatie te geven. Daar-
naast kunnen er antistoffen tegen donorbloedplaatjes worden 
gevormd, gericht tegen HLA of bloedplaatjesantigenen. Op 
onze laboratoria doen we daar ook onderzoek naar, om een 
geschikte donor te vinden.”
DNA-diagnostiek speelt ook bij de bloedgroepbepaling een 
belangrijke rol. De Haas: “Op een gegeven moment zit er 
in de patiënt een mengsel van eigen bloedcellen van vóór 
de stamceltransplantatie, bloedcellen van de stamceldonor 
en dan óók nog van de ‘gewone’ bloeddonor. Je hebt dan 
een uitgebreide DNA-analyse nodig om te kunnen vaststellen 
wat de bloedgroepkenmerken van de patiënt zijn. Op ons 
laboratorium kunnen wij dat met een uitgebreide test voor 
een breed scala aan bloedgroepen. Het is al met al zeer 
complexe diagnostiek, maar omdat wij – als enig lab in 
Nederland – deze test dagelijks uitvoeren, kunnen wij dat 
snel en hebben we er inmiddels ook een grote expertise in 
opgebouwd.”
Er is nog een rol weggelegd voor Sanquin Plasma Products: 
sommige patiënten ontvangen na de chemotherapie intra-
veneus immunoglobuline, antistoffen uit donorplasma. Die 
creëren tijdelijk een kunstmatig immuunsysteem als het 
eigen afweersysteem door de chemo is platgelegd. Sanquin 
produceert deze immunoglobulines ook.

Research
Ten slotte speelt Sanquin ook een grote rol in wetenschappe-
lijk onderzoek naar de optimale behandeling van leukemie. 
Zo verrichten Zeerleder en Voermans samen onderzoek naar 
graft-versus-hostziekte . Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met het AMC en de daar gevestigde onderzoeksgroepen. 
Voermans is ook groepsleider binnen de onderzoeksafdeling 
Hematopoiese van Sanquin. “Wij bestuderen de interactie 
tussen de bloedvormende stamcellen en de mesenchymale 
stromale cellen, de MSC’s. Die helpen de bloedvormende 
stamcellen, maar er zitten grote verschillen tussen: sommige 
zijn goed in het ondersteunen van de bloedaanmaak, andere 
beïnvloeden het immuunsysteem. Door dit soort processen 
in gezond beenmerg te begrijpen, kunnen we ook beter 
ingrijpen in ziek beenmerg.”
Voermans onderzoekscollega Martijn Nolte is hoofd van het 
Adaptive Immunity Laboratorium. Dit lab doet onderzoek 

naar de invloed van het immuunsysteem op de aanmaak 
van bloedcellen. Nolte: “Dat lijken twee gescheiden werelden, 
maar het blijkt dat veel beenmergcellen gevoelig zijn voor 
activatie van het immuunsysteem. We onderzoeken bij-
voorbeeld of je bij stamceltransplantaties de kracht van de 
T-cellen kunt gebruiken om de transplantatie beter te laten 
aanslaan.”
Het is de synergie tussen dit soort onderzoek, dat Sanquin 
uitvoert bij alle stappen in de behandeling, de gespecialiseerde 
moleculaire diagnostiek en de geavanceerde productie-
faciliteiten voor ATMP’s, die Sanquin maken tot een belang-
rijke speler bij de behandeling van leukemieën.
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Nederlandse artsen geven 
weinig rode-celtransfusies

Opinie

Marieke von Lindern

Een systematic review in het New England 
Journal of Medicine laat zien dat artsen in 
Nederland in vergelijking met andere Westerse 
landen minder rode-celtransfusies toedienen 
per 1000 inwoners. Uit het aantal door 
Sanquin geleverde rode-celconcentraten 
blijkt dat deze trend zich voortzet. Waar 
komt dat door?

In 2016 heeft Sanquin 418.384 eenheden 
erytrocyten geleverd aan Nederlandse zieken-
huizen. Een aantal van u zal dit aantal 
misschien meteen willen vermenigvuldigen 
met de kosten van een transfusie-eenheid en 
vaststellen dat dit goede handel is. Maar is 
dat wel zo? De laatste jaren loopt het gebruik 
van transfusie eenheden gestaag terug. In 
1998 werden meer dan 700.000 eenheden 
transfusiebloed geleverd. In twintig jaar is het 
verbruik van transfusie bloed met 40% vermin-
derd, terwijl het aantal ziekenhuisopnames 
juist met 40% is toegenomen1. Die terugloop 
in het gebruik van bloed heeft meerdere oor-
zaken, waaronder bijvoorbeeld verbeterde 
operatietechnieken die in de Westerse wereld 
worden toegepast. Maar Sanquin en het 
ministerie van VWS ondersteunen ook al jaren 
onderzoek naar optimaal gebruik van trans-
fusiebloed. Een recent artikel in het toonaan-
gevende tijdschrift NEJM (New England Journal 
of Medicine) benoemt factoren die van belang 
zijn voor aanbevelingen op het gebied van 
de bloedtransfusiepraktijk2. In dit artikel ver-
gelijken de auteurs het gebruik van transfusie 
eenheden in zestien Westerse landen. Neder-
land blijkt koploper te zijn in de reductie van 
bloedgebruik voor transfusie. Waar in Neder-
land 27 transfusie eenheden per 1000 inwoners 
wordt gebruikt, loopt dat in verschillende 
landen op. Tot een twee maal hoger gebruik 
in Duitsland (tabel). Aangezien we mogen 
aannemen dat de medische zorg in deze landen 
op een vergelijkbaar niveau ligt, kunnen we 
constateren dat Nederlandse artsen restrictief 
zijn in het gebruik van bloedtransfusie als 
(ondersteunende) therapie. 

4-5-6 regel
In het Jon J van Rood Centrum voor klinisch 
transfusie-onderzoek in Leiden (CCTR), een 
samenwerkingsverband tussen Sanquin en 

het LUMC, wordt onderzoek gedaan naar nut 
en risico van bloedtransfusies. Transfusies 
kunnen levensreddend zijn, maar vormen 
ook een reëel risico. Daarom is het van groot 
belang om te weten wie wel, en wie beter niet 
in aanmerking zou moeten komen voor een 
bloedtransfusie. De aanbevelingen die volgen 
uit het onderzoek van onder meer de groep 
van Anske van der Bom (het CCTR in Leiden) 
werpen enig licht op deze zaak en hebben 
mede geleid tot de invoering en toepassing 
van de 4-5-6 regel. In het kort op neer komt 
dat patiënten met een gezonde bloedcelaan-
maak pas een bloedtransfusie krijgen bij een 
hemoglobineconcentratie (Hb) lager dan 
4 mmol/liter. Bij een beperkt aantal patiënten 
met co-morbiditeit wordt al bij een Hb lager 
dan 6 mmol/l een transfusie gegeven, en 
voor alle andere patiënten geldt een grens 
van 5 mmol/l. De vraag is zelfs of we niet 
nog restrictiever moeten zijn om risico’s van 
bloedtransfusie waaronder transfusie reacties, 
transfusie geassocieerde longschade (TRALI), 
volume-overbelasting (TACO), en uiteindelijk 
ook ijzerstapeling te verminderen. 

Vermindering zet door
Als wij de getallen van Sanquin3 combineren 
met de bevolkingsgetallen van het CBS4 blijkt 
dat het gebruik nog lager ligt, en ook de 
laatste jaren verder daalt van 30,3 eenheden/ 
1000 inwoners in 2012 naar 24,6 eenheden/ 
1000 inwoners in 2016. De daling in het ver-
bruik van transfusie-eenheden heeft tot een 
aanzienlijke besparing van de medische zorg 
geleid. De daling in het gebruik van transfu-
sie-eenheden heeft bij de Divisie Bloedbank 
ingrijpende personele gevolgen gehad, en 
wij onderzoeken nog hoeveel het de kwaliteit 
van de bloedtransfusie ten goede is gekomen. 
Maar voorlopig zijn we het zuinigste land 
van de Westerse wereld, en daar kunnen we 
in dit geval blij mee zijn.

Kranenburg FJ et al. Het nut van erytrocytentransfusie 
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9408
Carson JL et al. Indications for and Adverse Effects of Red-
Cell Transfusion. N Engl J Med. 2017, 28;377(13):1261-1272
Jaarverslagen Sanquin 2012-2016: https://www.sanquin.org/
nl/over-sanquin/publicaties/jaarverslagen/index 
CBS-Centraal Bureau voor de Statistiek: StatLine, on-line 
geraadpleegd 23 november 2017

1

2

3

4

Gebruikte rode-celeenheden in Westerse Landen (2013)

Gebruik Eenheden/1000 inwoners

Duitsland 54,6
Zweden 48,2
Denemarken 43,9
Italië 41,7
Begië 41,5
US (2013) 41,0
Frankrijk 38,1
Noorwegen 36,1
Zwitserland 35,3
Verenigd Koninkrijk 35,3
US (2015) 34,5
Spanje 33,8
IJsland 33,2
Australië 29,9
Ierland 28,0
Nederland 27,0

Bron: Carson et al. 2017
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Overbehandeling met 
biologics beteugelen

Onderzoek

John Ekkelboom

Biologics worden doorgaans in een standaard 
dosering voorgeschreven die voor veel 
patiënten te hoog is. De vraag is of deze 
verspilling van dergelijke dure geneesmiddelen 
kan worden beperkt en daarmee ook hun 
eventuele bijwerkingen. Reade en Sanquin 
onderzochten samen het effect van vermin-
dering van adalimumab bij reumapatiënten 
met een hoge bloedspiegel van adalimumab. 
Een derde minder van deze biological bleek 
geen negatieve invloed te hebben op de 
ziekteverschijnselen.

Voor patiënten met reumatoïde artritis die 
nauwelijks of geen baat hebben bij de 
standaardmedicatie, zoals niet-steroïde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (non-steroidal 
anti-inflammatory drugs, NSAID’s) en reuma-
remmers (Disease Modifying Anti-Rheumatic 
Drugs, DMARDS), zijn biologics de volgende 
stap. Er zijn verschillende soorten met uit-
eenlopende werkingsmechanismen die in 
aanmerking kunnen komen. Zo blokkeren 
sommige van die biologics tumor necrosis 
factor (TNF). Dit eiwit, dat wordt gemaakt 
door witte bloedcellen, speelt een belangrijke 
rol in het ontstekingsproces. Door het uit te 
schakelen komt in geval van reumapatiënten 
de reumatoïde artritis tot rust.

Een veel toegepaste TNF-blokker voor deze 
ziekte is adalimumab. Ruim tien jaar geleden 
was dit een van de eerste biologics voor 
reumatoïde artritis. Inmiddels is er veel 
ervaring mee opgedaan, ook bij andere 
ontstekingsziekten, vertelt Merel l’Ami. Zij 
is onderzoeker bij Reade, een centrum voor 
revalidatie en reumatologie in Amsterdam, 
en werkt veel samen met Sanquin. “In de 
beginjaren was het idee dat reumapatiënten 
adalimumab levenslang volgens een 
standaarddosering zouden moeten inspuiten. 
De laatste jaren is dat inzicht gewijzigd. 
De hoeveelheid geneesmiddel die overblijft in 
het bloed is erg verschillend tussen patiënten, 
wat erop wijst dat een standaarddosering 
niet logisch is. Daarnaast heeft onderzoek 
aangetoond dat wanneer de ziekte rustig is, 
een patiënt met minder van deze biological 
kan volstaan.”

Klaring biological
Onder leiding van Gert-Jan Wolbink, reumato-
loog bij Reade en groepsleider bij Sanquin 
Research, is onderzocht wat nu eigenlijk de 
beste bloedspiegel is van adalimumab bij 
patiënten met reumatoïde artritis. Hieruit 
blijkt dat bij weinig van dit geneesmiddel 
in het bloed het gewenste effect beperkt 
blijft. Wordt de spiegel hoger, dan neemt die 
gunstige werking toe. l’Ami: “Maar we zagen 
een plateau in die curve. Bij een spiegel van 
boven de 5 mg/l vlakt die curve af. Meer 
geneesmiddel doet het vanaf dat niveau niet 
nog beter. Je krijgt dan te veel binnen.” Dat 
bij een standaarddosering de bloedspiegel 
uiteindelijk per patiënt fors kan verschillen, 
heeft volgens haar te maken met de klaring 
van het geneesmiddel door het lichaam. “Die 
klaring kan verschillende oorzaken hebben. 
Zo maakt de ene patiënt meer antistoffen 
aan tegen adalimumab dan de andere. Het 
middel wordt gezien als vreemd voor het 
lichaam.”

Een lage bloedspiegel is problematisch van-
wege de beperkte werkzaamheid maar een te 
hoge – boven de 5 mg/l – is ook ongewenst. 
Immers, adalimumab kan bijwerkingen 
geven doordat het middel het immuunsys-
teem deels platlegt. Patiënten zijn daardoor 
vatbaarder voor infecties. Bovendien is een 
standaardbehandeling met deze biological erg 
duur. Per patiënt kost die jaarlijks ongeveer 
15.000 euro. Voor de Amsterdamse onder-
zoekers van Reade en Sanquin, wederom 
onder leiding van initiatiefnemer Wolbink, 
voldoende redenen om eens te onderzoeken 
of het mogelijk is de dosering te verminderen 
bij een te hoge bloedspiegel. Om dat laatste 
te achterhalen bepaalde Sanquin Diagnostiek 
eerst de bloedspiegel bij 147 reumatoïde 
artritis-patiënten van Reade die al langer 
dan een half jaar adalimumab gebruikten 
en daarmee een stabiele spiegel hadden 
opgebouwd. Degenen die boven de 8 mg/l 
scoorden werd gevraagd mee te doen met het 
onderzoek. In totaal werden zo 55 personen 
geselecteerd en via loting onderverdeeld in 
twee vrijwel even grote groepen: de controle-
groep kreeg de standaarddosering van 40 mg 
één keer per twee weken en de interventie-

- Theo Rispens (Dokkum, 1976) studeerde scheikunde 
in Groningen. Hij promoveerde in 2004 op een 
onderzoek naar chemische reactiviteit in bio-
chemische modelsystemen. Sinds 2006 werkt hij 
bij Sanquin, waar hij nu staflid is van de afdeling 
Immunopathologie van Sanquin Research en 
onderzoek doet naar de structuur en functie van 
immunoglobulinen en de wisselwerking tussen het 
immuunsysteem en therapeutische antistoffen. 
t.rispens@sanquin.nl 
www.sanquin.org/research/who-is-who/index

Merel l’Ami (Alphen a/d Rijn, 1989) studeerde 
bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Daarna werkte ze als data-invoerder 
en vervolgens als onderzoeksassistent bij Reade, 
waar ze nu onderzoeker is. Haar promotieonder-
zoek, dat ze samen met Sanquin doet, gaat over 
het personaliseren van de behandeling met 
biologics bij reumatoïde artritis. Hierbij speelt het 
meten van de geneesmiddelspiegel een centrale rol.
m.lami@reade.nl
www.linkedin.com/in/merel-l-ami-419837108/
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groep eenzelfde dosering maar dan eenmaal 
per drie weken. l’Ami, die op dit onderzoek over 
ongeveer anderhalf jaar hoopt te promoveren, 
vertelt dat om logistieke redenen voor deze 
aanpak is gekozen. “De fabrikant levert maar 
één dosering. Voor de patiënt overigens wel 
fijn als je minder vaak hoeft te spuiten.”

Sanquin als kenniscentrum
Na 28 weken werd iedere deelnemer uitgebreid 
onderzocht en bepaalde Sanquin opnieuw 
de bloedspiegel van adalimumab. Theo 
Rispens, onderzoeker en groepsleider bij de 
onderzoekafdeling Immunopathologie en 
bij Sanquin Diagnostiek, vertelt dat Sanquin 
ook heeft meegedacht over de opzet van de 
studie. “Sanquin fungeert voor onderzoek op 
het gebied van biologics als een kennis-
centrum. Wij kunnen dit werk niet doen zonder 
de clinici die de patiënten zien, maar de 
kennis rondom de bepalingen van antistoffen 
en geneesmiddelspiegels is bij ons aanwezig. 
Die testen moeten gecontroleerd en gedegen 
gebeuren. En zelf denken we ook al jaren na 
over wat je met die testresultaten moet doen. 
Dit onderzoek samen met Reade is daar een 
mooi uitvloeisel van.”

De resultaten van deze gezamenlijke studie, 
die 22 september 2017 zijn gepubliceerd in 
Annals of the Rheumatic Diseases, liggen 
geheel in verwachting van de onderzoekers. 
De gemiddelde spiegel van de deelnemers 
was bij aanvang 10,6 mg/l. Bij vermindering 
was die na een half jaar gedaald naar 6,6 mg/l. 
Dat is mooi in lijn met de reductie van de 
dosering met een derde. l’Ami vindt niet 
alleen deze bevinding interessant, evenzo 
belangrijk is volgens haar het feit dat de 
ziekteactiviteit stabiel bleef, zowel in de inter-
ventie- als in de controlegroep. “We wilden 
uiteraard niet dat de ziekte erger zou worden. 
Bijzonder was dat de groep die verminderde, 
het zelfs iets beter deed. Daardoor kunnen 
we met meer zekerheid zeggen dat de ziekte-
activiteit niet verergerde bij het verlagen van 
de dosering.” Over het verschil in bijwerkingen 
kan de onderzoeker geen gefundeerde uit-
spraken doen omdat beide groepen daarvoor 
te klein waren. “Wel zagen we dat twee 
patiënten in de interventiegroep bijwerkingen 

hadden en in de controlegroep maar liefst 
veertien. Dit grote verschil maakt het zinvol 
om ook dit fenomeen eens uitgebreider te 
onderzoeken.”

Maatwerk per patiënt
Het onderzoek toont aan dat bij patiënten met 
een spiegel van boven de 8 mg/l een jaarlijkse 
besparing mogelijk is van ongeveer 5000 euro 
per persoon. l’Ami en haar collega’s denken al 
na over vervolgonderzoek. “Eigenlijk zou je 
nog veel preciezer willen kijken hoeveel je per 
persoon kunt verminderen, zodat je bij ieder-
een de spiegel uiteindelijk terugbrengt naar 
5 mg/l. Ongeveer zeventig procent van de 
patiënten komt daarvoor in aanmerking.” 
Daarnaast willen de onderzoekers ook andere 
biologics voor reumatische aandoeningen 
op een gelijksoortige manier onder de loep 
nemen. De eerstvolgende is tocilizumab, 
die niet TNF blokkeert maar ingrijpt op de 
interleukine-6-receptor. IL-6 speelt een 
belangrijke rol bij het op gang brengen en 
onderhouden van ontstekingen. “Groot ver-
schil met adalimumab is dat tocilizumab 
weinig antistofvorming oproept”, zegt l’Ami. 
“Maar er zijn meerdere factoren die de klaring 
beïnvloeden, zoals patiëntkarakteristieken en 
co-medicatie.”

De komende maanden gaat Reade de nieuwe 
aanpak in de praktijk implementeren. Van 
alle met adalimumab behandelde patiënten 
zal Sanquin de geneesmiddelspiegel meten en 
de gegevens doorsturen naar de reumatoloog 
om overbehandeling tegen te gaan. l’Ami 
hoopt dat deze aanpak uiteindelijk zal worden 
opgenomen in de richtlijnen. Ook voor Sanquin 
zullen de onderzoeksresultaten gevolgen 
hebben, weet Rispens. “Naast wetenschap-
pelijk onderzoek naar biologics doen we ook 
antistof- en bloedspiegeltesten in opdracht 
van ziekenhuizen. Zij sturen steeds meer in, 
maar dat doen ze volgens ons vooral wanneer 
het niet goed gaat met een patiënt. Dat is 
uiteraard niet vreemd. Echter, de boodschap 
van deze studie is dat het verstandig is om bij 
iedereen die behandeld wordt met adalimumab 
de concentratie te laten bepalen. Dan kun je 
ook kijken of het zinvol is om te verminderen. 
Dat afbouwen gebeurt overigens wel vaker, 

maar dan alleen op basis van klinische 
bevindingen. Het risico is dat er dan ‘flares’ 
optreden en die wil je juist voorkomen.”

Multiple sclerose
Naast studies naar het verminderen van de 
dosering die Sanquin en Reade tevens voor 
andere antireumatische biologics willen 
uitvoeren, heeft Sanquin ook plannen om 
biologics voor andere auto-immuunziekten 
op deze wijze te onderzoeken. Rispens wijst 
erop dat er altijd eerst kennis moet zijn over 
de optimale bloedspiegel. “Voor nataluzimab, 
een biological voor patiënten met multiple 
sclerose, is dat het geval. Samen met het VU 
medisch centrum in Amsterdam kijken we 
nu of het mogelijk is te verminderen wanneer 
patiënten boven de gewenste concentratie 
zitten. Ook hier is het uiteindelijke doel de 
overbehandeling weg te nemen. Want het is 
natuurlijk vreemd dat we bij iedere aandoe-
ning eenzelfde dosering biological toepassen, 
terwijl we zoveel variaties zien in de bloed-
spiegels bij patiënten.”

l’Ami MJ, Krieckaert CL, Nurmohamed MT, van Vollenhoven 
RF, Rispens T, Boers M, Wolbink GJ. Successful reduction of 
overexposure in patients with rheumatoid arthritis with high 
serum adalimumab concentrations: an open-label, non-
inferiority, randomised clinical trial. Ann Rheum Dis. 2017 
Sep 22. [Epub ahead of print]
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De emoties rondom 
‘Who’s Afraid of Red, 
Yellow and Blue III?’

Jorie Tijs

Kunstbloed

dat de kleuren zuiver expressief moesten 
worden gebruikt, in plaats van didactisch en 
rationeel. Met zijn werk wilde hij een heftige 
emotionele en fysieke reactie oproepen bij de 
toeschouwer. En dat is bij ‘Who is Afraid…’ 
zeker gelukt, hoewel dat niet alleen aan de 
zeggingskracht van het schilderij zelf heeft 
gelegen.

Het schilderij werd in 1969 aangekocht door 
directeur Edy de Wilde van het Stedelijk 
Museum die de Amerikaanse kunst in 
Nederland introduceerde. Het is een immens 
groot doek van 245 bij 543 centimeter (in 
totaal meer dan dertien vierkante meter) dat 
grotendeels bestaat uit een bovenmenselijk 
rood vlak dat aan de zijkanten geflankeerd 
wordt door een smalle blauwe en gele strook. 
Het intense, verzengende rood dat een 
associatie oproept met de kleur van bloed en 
lichamelijkheid is zeer indringend aanwezig. 
En zeker als je er dichtbij staat is het alsof je 
in een rode vuurzee beland bent, er is geen 
ontsnappen aan. 

Barnett Newman (1905-1970) is een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de 

Barnett Newman
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1967
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

‘Een monsterlijk schilderij’, ‘een overweldi-
gende mystieke ervaring’ ,‘een karikatuur 
van het oorspronkelijke werk’ en ‘voor altijd 
vernietigd’. Dat kunst emotie oproept is 
bekend maar de mate waarin dit gebeurt bij 
het schilderij ‘Who’s Afraid of Red, Yellow 
and Blue III’ van de Amerikaanse kunstenaar 
Barnett Newman uit 1967, en de beruchte 
restauratie ervan eind jaren tachtig, is uit-
zonderlijk te noemen. 

Dit voorjaar kwam het schilderij opnieuw in 
de belangstelling omdat het in het kader van 
het ‘De Stijl-jaar’ door het Stedelijk Museum 
Amsterdam in bruikleen werd gegeven voor 
de tentoonstelling ‘De Kleuren van de Stijl’ 
in Kunsthal KAdE in Amersfoort. De tentoon-
stelling richtte zich op het kleurgebruik van 
De Stijl en hoe kunstenaars na de Tweede 
Wereldoorlog onderzoek bleven doen naar 
de kracht van kleur. ‘Who is Afraid of Red, 
Yellow and Blue III’ kan gezien worden als 
Newmans reactie op het koele evenwicht van 
de kleuren rood, geel en blauw in de strenge, 
geometrische composities van Mondriaan. 
Newman wilde de primaire kleuren juist 
bevrijden van het juk van De Stijl. Hij vond 
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‘colorfield painting’, een stroming binnen 
het Amerikaanse abstract-expressionisme. 
De schilder en beeldhouwer uit New York 
werkte aanvankelijk in een surrealistische 
stijl. In de jaren veertig ontwikkelde zijn 
werk zich tot zorgvuldig afgewogen kleur-
vlakken, waarbij symmetrie en diagonalen 
werden vermeden. Het gebruik van wat hij 
‘zips’ noemde, verticale lijnen die het kleur-
vlak doorsneden, vormde uiteindelijk zijn 
karakteristieke stijl. Net als andere colorfield 
painters, zoals Mark Rothko, streefde hij naar 
een metafysische kunst. Zijn doel was om de 
verhouding van de mens tot het hogere weer 
te geven en een ervaring teweeg te brengen 
die de mens bewust maakt van zijn plek in 
het universum. Om deze sublieme ervaring 
te kunnen bereiken gaf hij zelfs kijkinstructies 
bij tentoonstellingen om de schilderijen vooral 
van dichtbij te bekijken. Het ging hem om 
het gevoel waarbij de toeschouwer als het 
ware opgezogen wordt door het werk, slechts 
omgeven door kleuren en waarbij de fysieke 
grenzen worden losgelaten. 

Barnett Newman schilderde ‘Who’s Afraid of 
Red, Yellow and Blue III’ drie jaar voor zijn 
overlijden in 1970. Het schilderij is de derde 
uit een vierdelige serie die tussen 1966 en 
1970 ontstond, en allemaal bestaan ze uit 
vlakken in de kleuren rood, geel en blauw. 
En hoewel hij al veel langer bezig was om de 
kleur binnen de ruimte van een schilderij te 
verzelfstandigen lukte het hem om in deze 
schilderijen tot een synthese te komen. Zijn 
schilderijen waren geen venster meer op een 
andere, denkbeeldige wereld maar werden 
een wereld op zichzelf door het immense 
formaat en intense kleuren. Een wereld 
waarin je kon verdwijnen door het te naderen 
en er, al kijkend, in op te gaan. Deze vorm 
van abstractie, de bovenmenselijke formaten 
en Newmans opvattingen waren in die 
tijd compleet nieuw in Europa. Newman 
wilde met zijn werk afrekenen met de West-
Europese kunst die hij als achterhaald en 
sentimenteel beschouwde. De titel ‘Who is 
afraid of Red, Yellow and Blue’ slaat dan ook 
op het absolute geloof in een zuivere, nieuwe, 
abstracte Amerikaanse schilderkunst die zich 
bevrijd heeft van het verleden. ‘Who’s Afraid 

of Red, Yellow and Blue III’ wordt gezien als 
een hoogtepunt in zijn oeuvre en dat het 
Stedelijk verguld was met de aanwinst blijkt 
wel uit het feit jarenlang op een prominente 
plek in de erezaal hing.

Groot was dan ook de schok dat het schilderij 
in 1986 door een verwarde man werd bewerkt 
met een stanleymes. De dader (een onbekende 
realistisch schilder) verklaarde zich bedreigd 
te voelen door het felrode vlak en wilde uit 
naam van het realisme protesteren tegen de 
dominantie van de abstracte kunst die hij als 
‘een plaag’ ervoer. De museumdirecteur op dat 
moment, Wim Beeren, besteedde de restauratie 
op aanraden van de weduwe van Newman 
uit aan de Amerikaan Daniel Goldreyer. Na 
een langdurige en kostbare restauratie van 
rond de één miljoen gulden, werd het schilderij 
vier jaar later, in 1991, voor het eerst weer 
op zaal getoond aan publiek. Dit leidde al 
snel tot grote commotie. De restauratie zou 
niet vakkundig zijn uitgevoerd. Critici wezen 
op de verminderde transparantie van de 
kleurvlakken en beschuldigden Goldreyer het 
grote rode vlak te hebben overgeverfd met 
een verfroller. Daarnaast zou de kleur en het 
soort verf die de restaurator had aangebracht 
afwijken van het origineel en zou het schilderij 
daarmee ‘voor altijd vernietigd zijn’. Weer 
anderen deskundigen vonden dat de restauratie 
wel op professionele en vakkundige wijze was 
uitgevoerd. 

Goldreyer laat op zijn beurt van zich horen 
door maar liefs 250 miljoen gulden te eisen 
van de gemeente Amsterdam en 40 miljoen 
gulden van de directeur Wim Beeren voor het 
aantasten van zijn reputatie. Volgens hem 
heeft hij de restauratie naar afspraak uit-
gevoerd volgens de werkwijze van Newman 
zelf; met gebruik van miljoenen losse stipjes 
waarmee hij zijn schilderijen opbouwde. 
Na een juridische soap van vijf jaar tussen 
gehaaide Amerikaanse advocaten van 
Goldreyer aan de ene kant en de gemeente 
Amsterdam en het museum aan de andere 
kant wordt de zaak in 1997 voor circa 75 
duizend gulden geschikt in het voordeel van 
Goldreyer omdat de gemeente vreest deze zaak 
niet te kunnen winnen. De partijen komen 

overeen dat de gemeente en het Stedelijk 
zich niet meer kritisch zullen uitlaten over de 
restauratie. Daarna gaat de storm liggen en 
wordt het schilderij (op een tijdelijke tentoon-
stelling na) opgeborgen in depot. 

In 2009 krijgt wat bekend staat als de 
‘Goldreyer-affaire’ weer een nieuw staartje. 
De kunsthistoricus en journalist Jhim Lamoree 
weet via juridische weg toegang te krijgen tot 
het onderzoeksrapport van het Gerechtelijk 
Laboratorium van het ministerie van Justitie 
dat al meer dan twintig jaar is opgeborgen 
in een kluis. Uit het rapport komt naar voren 
dat de nieuwe laag ‘qua pigmentsamenstelling 
en qua bindmiddel’ inderdaad verschilt van 
de verf die Newman gebruikte. Verder heeft 
Goldreyer over de rode verf twee nieuwe 
vernislagen aangebracht en is een deel van 
de smalle gele strook met een andere verf-
soort overgeschilderd. 

En wat levert deze wetenschap ons nu op? Is 
nu definitief bewezen dat het schilderij voor 
altijd is beschadigd en zou het daarom maar 
opgeborgen moeten blijven? Is de diepte in 
het rode vlak en daarmee het karakter eruit 
verdwenen? Is het een levenloos schilderij 
geworden of blijft de kracht en intensiteit van 
het werk voelbaar? Het Stedelijk Museum (dat 
het werk sinds 2013 weer voor langere tijd 
tentoonstelt) is van mening dat het schilderij 
in zijn huidige staat nog zeer de moeite waard 
is om te tonen en dat het werk van groot 
belang blijft binnen de ontwikkeling van de 
(Amerikaanse) schilderkunst. Conservator 
Bart Rutten zei hier verder in een interview 
over dat het publiek zelf maar moet bepalen 
of het fantastisch is of verschrikkelijk is. 
Hij sluit zich hiermee eigenlijk aan bij wat 
Barnett Newman al langer vond: “I prefer the 
paintings to speak for themselves”.

Artikelen van o.a.
Just Fontein, ‘Reconstructie: het bizarre verhaal van Who’s 
afraid of Red, Yellow and Blue III’, Volkskrant, 19/09/2013
John Lithle, ‘Het doordringen van het mysterie van het leven 
was Barnett Newman bittere ernst’, Trouw, 3/01/1998
Nina Fontijne, ‘Who’s afraid of Red, Yellow and Blue III: het 
sublieme verminkt’, 8weekly.nl, 1 juli 2014
‘De Kleuren van De Stijl’, 06.05.2017-03.09.2017, kunsthal-
kade.nl
‘Barnett Newman’, collectie en tentoonstellingen, stedelijk.nl 
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Weefsellijm voor 
behandelniches

Onderzoek

Angela Rijnen

Sanquin herintroduceert de eerder ontwikkelde 
weefsellijm onder de naam Fitrix®. Het product 
heeft mogelijk toegevoegde waarde bij 
speciale toepassingen, zoals behandeling van 
brandwonden bij kinderen en het fixeren van 
huidtransplantaten. Waar een overstroming 
op Thailand allemaal niet toe kan leiden.

“Sommige dingen kun je echt niet verzinnen.” 
Dirk de Korte, hoofd product- en procesont-
wikkeling bij Sanquin Bloedbank, geeft sinds 
2004 leiding aan de ontwikkeling en het 
productieproces van cryolijm. Cryolijmen, 
ook wel fibrinelijmen, weefsellijmen of fibrin 
sealants genoemd, zijn bloedproducten die 
bloed- en wondvochtverlies, bijvoorbeeld 
na operaties, kunnen verminderen en wond-
genezing kunnen bevorderen. De basis ervan 
is bloedplasma, waaruit trombine enerzijds 
en geconcentreerde plasma-eiwitten (cryo-
precipitaat) anderzijds apart worden gewonnen 
en verpakt. Net als een twee-componenten-
lijm worden beide helften van het product 
pas bij de behandeling samengebracht.
Het mooie van de cryolijm die Sanquin 
ontwikkelde, is dat het uit louter menselijke 
plasmacomponenten bestaat, zonder toe-
voegingen en dat het per dosering gewonnen 
is uit plasma van één donor. Dat laatste 
maakt het risico op besmettingen kleiner 
dan weefsellijmen van andere producenten. 
Die zijn gewonnen uit donorpools van soms 
wel 1.000 donors. De cryolijm van Sanquin 
voldeed al jaren aan alle productienormen 
en veiligheidseisen en werd ook uitgeleverd.
 
Fabriek onder water
Wat had Dirk de Korte nou niet kunnen 
verzinnen bij het ontwikkelen van dit bloed-
product? Veel, vertelt hij. Maar het allerlaatste 
waar hij aan gedacht had, was een over-
stroming op Thailand. Daar stond de fabriek 
die de speciaal ontworpen productieset met 
wegwerpspuitjes voor de cryolijm in steriele 
verpakkingen produceerde. “De fabriek 
kwam onder water te staan en de eigenaar 
had geen zin meer in nieuwe investeringen 
die nodig waren om het productieproces weer 
op te starten. We moesten dus een andere 
fabriek zoeken die bereid was de machines te 
ontwerpen en de productiesets te maken.”

Zo kwam de levering van cryolijm vijf jaar 
geleden stil te staan. Het bedrijf Recuperate 
Medical in Haren bleek bereid om de 
productie van de disposable verpakking 
van de cryolijm op te pakken en vond de 
financiering om te kunnen investeren in 
apparatuur die daarvoor moet worden ont-
worpen. Niet alleen dat kostte tijd. 
“Ook de disposables moesten opnieuw 
ontworpen worden, ze moesten wérken en 
vervolgens worden gecertificeerd.”

Design aangepast
De tegenslagen hadden ook voordelen. Zo 
bracht het nieuwe ontwerp van de voor het 
product zo essentiële verpakking en toe-
dieningsvorm verbeteringen met zich mee. 
“Zwakke punten in het vorige design zijn 
aangepast”, aldus de Korte. “Op de twee 
spuitjes zit een toedieningsapplicator met 
een spray-tip. De vorige disposable was niet 
ontworpen volgens de ISO-norm, de nieuwe 
wel: elke willekeurige spray-tip is er op te 
gebruiken.” Dat komt de leveringszekerheid 
enorm ten goede. Daarnaast is de disposable 
handiger geworden bij zowel de productie 
van de cryolijm, als bij de toepassing ervan.

Speciale toepassingen
Sanquin herintrocudeert de cryolijm onder 
een nieuwe naam: Fitrix®. Fitrix zal, zo is de 
gedachte, vooral een product worden voor 
behandelniches, en zich niet in eerste 
instantie richten op de bestaande markt voor 
toepassing van fibrin sealants. Deze sealants 
worden bij tal van operaties ingezet om 
bloedverlies te beperken. “Het is een gigantische 
markt”, weet Dirk de Korte. “We willen ons er 
niet op gaan concentreren om daar een aan-
deel in te krijgen, want we zijn als Sanquin 
afhankelijk van vrijwillige donors. Gelukkig 
hebben we nog genoeg donors. Maar uit één 
plasmadonatie maken we in twee uur tijd 
13 ml Fitrix, die we over vier verschillende 
doseringen verdelen. Het is dus een klein-
schalig proces, dat geen enorme hoeveel-
heden oplevert. Daarom hebben we bij de 
herintroductie bewust gezocht naar speciale 
toepassingen van ons product.”

Dirk de Korte (Dirksland, 1955) werkt sinds 1981 
bij Sanquin Research. Sinds 2007 is hij manager 
Product- & Procesontwikkeling bij Sanquin Bloed-
bank in Amsterdam. Hij studeerde biochemie 
aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde 
aan de Universiteit van Amsterdam. De Korte 
is gespecialiseerd in toegepast onderzoek, (co-)
development van nieuwe producten voor bloed-
transfusiegeneeskunde en het vertalen van vragen 
van bedrijven in onderzoeksprojecten.
d.dekorte@sanquin.nl
www.sanquin.org/research/who-is-who/index

Kelly Kwa (Amstelveen, 1988) studeerde genees-
kunde aan het VUmc en werkte van 2012 tot 
2015 als ANIOS (arts-assistent niet in opleiding) 
chirurgie in het LUMC. Sinds april 2015 werkt zij 
als arts-onderzoeker in het RKZ Brandwonden-
centrum in Beverwijk. De klinische studies die 
zij daar doet maken deel uit van haar promotie-
onderzoek aan het LUMC.
kkwa@rkz.nl
www.linkedin.com/in/kelly-kwa-00609119/
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Huidtransplantaten fixeren
Waar in eerdere studies nog gekeken is naar 
toepassing van de Sanquin-cryolijm bij 
hart- en orthopedische chirurgie, is de 
aandacht verschoven naar behandelingen 
waarbij het voorkomen van littekenvorming 
belangrijk is. Op het netvlies staan nu: be-
handeling van brandwonden, huidtransplan-
taties en cosmetische chirurgie zoals medisch 
noodzakelijke ooglidcorrecties en borstrecon-
structies. “We hadden al een tijdje contact 
met het Brandwondencentrum van het Rode 
Kruis Ziekenhuis. Daar is toen een aantal 
keren een operatie gedaan met gebruik van 
Fitrix voor het fixeren van huidtransplantaten 
waarin gaatjes worden gemaakt om het 
oppervlak te vergroten en wondvocht door 
te laten. Fitrix diende om het wondvlak af te 
dichten en vast te plakken. 
Dat doet de natuurlijke stolling ook. Je sluit 
de wond af van de buitenwereld. De behande-
laars hebben gekeken naar hoe het trans-
plantaat aansloeg, en dat vonden zij elke 
keer goed gaan.”

Alternatief voor nietjes
“Er zijn meerdere indicaties voor het gebruik 
van Fitrix denkbaar.” Dat zegt Kelly Kwa. 
Zij doet in het Brandwondencentrum van het 
Rode Kruis Ziekenhuis promotie-onderzoek 
naar verschillende interventies bij brand-
wonden. “Maar Fitrix is een duur product 
dat je niet te pas en te onpas kunt gebruiken. 
Daarom hebben we naar de meest geschikte 
indicatie gezocht. Die hebben we gevonden 
in toepassing van Fitrix als alternatief voor 
nietjes om een huidtransplantaat te fixeren. 
Vooral bij kinderen kan dat meerwaarde heb-
ben, omdat bij hen de nietjes onder sedatie 
moeten worden verwijderd.”
Door Fitrix over het transplantaat te sprayen, 
zo was de gedachte, kan het gebruik van 
nietjes achterwege blijven en blijft kinderen 
met brandwonden een nieuwe sedatie 
bespaard. De observationele studie staat 
sinds de zomer op de rails. Van de behandelde 
kinderen wordt geregistreerd hoe het trans-
plantaat aanslaat, hoe de wondgenezing 
vordert, of er complicaties optreden en hoe de 
littekenvorming op korte termijn is. “Het idee 
is: hoe sneller de wondgenezing gaat, hoe 

groter de kans op een betere littekenkwaliteit. 
We willen in totaal graag 25 tot 30 kinderen 
behandelen.”

Prettiger voor patiënten
Ook wordt in Beverwijk overwogen een 
dergelijke studie uit te breiden en onderzoek 
te doen naar het gebruik van Fitrix bij vol-
wassen patiënten. “Dan moet je denken”, 
zegt Kelly Kwa, “aan het fixeren van trans-
plantaten op moeilijke plekken, zoals de 
hals. Ook op dat soort plekken zou gebruik 
van Fitrix voor patiënten veel prettiger 
kunnen zijn dan nietjes.”
Dergelijke studies zijn geen ‘experimenten’, 
benadrukt Kelly Kwa. “Fitrix is al geregistreerd 
en we mogen het voor klinische toepassingen 
gebruiken. Bovendien zijn fibrinelijmen in 
de brandwondengeneeskunde een bekend 
product: we weten dat ze helpen transplan-
taten te fixeren. Voordelen van Fitrix zijn dat 
de benodigde dosis van één donor afkomstig 
is en dat er geen chemische en van dieren 
afkomstige stoffen aan zijn toegevoegd.”
Over de resultaten kan Kelly Kwa alleen 
zeggen dat de behandelaars daar tevreden 
over zijn. En ze wil nog wel kwijt dat de 
ervaring leert dat het sprayen niet vanzelf 
gaat. “Je moet een hele kleine hoeveelheid 
sprayen. Doe je dat te snel, dan is het product 
meteen op, doe je het te langzaam dan 
druppelt het in plaats van dat het sprayt.”

Geen dagelijkse kost
Tijdens de ontwikkelingsgeschiedenis van 
Fitrix heeft Dirk de Korte zo nu en dan een 
zucht geslaakt. Een goede bijsluiter maken, 
doosjes laten ontwerpen waarin het product 
geleverd wordt: het is voor Sanquin geen 
dagelijkse kost en er komt heel veel bij kijken. 
Hij was blij dat hij het niet allemaal zelf 
hoefde te regelen, zegt hij. Maar als hij weer 
in Beverwijk is geweest, zoals de ochtend 
voordat hij Bloedbeeld te woord stond, weet 
hij waarvoor Sanquin bezig is. “De artsen 
hebben foto’s van patiëntjes laten zien, voor 
en na behandeling.” En dat motiveert.
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Complement factor H – 
list en bedrog

Onderzoek

Dirk Roos

Het complementsysteem in ons bloed bestaat 
uit vele eiwitten die in een cascade worden 
geactiveerd. Bij contact met een bacterie bij-
voorbeeld treedt dit systeem in werking, en 
de actieve eiwitfragmenten binden dan aan 
de bacterie, die daardoor gelyseerd wordt. 
Daarbij moeten onze eigen lichaamscellen 
worden beschermd, en hierin speelt 
complement factor H een belangrijke rol. 
Richard Pouw en Anna van Beek, promovendi 
op de afdeling Immunopathologie van 
Sanquin, doen onderzoek aan de regulatie 
van factor H.

Het belang van factor H is al langer bekend, 
omdat afwijkingen in dit eiwit aanleiding 
kunnen zijn tot ernstige menselijke pathologie, 
vooral in de nier, omdat daar weinig andere 
beschermingseiwitten tegen complement-
activatie aanwezig zijn. In 2010 verscheen 
een artikel dat liet zien dat ook variaties in 
zogenaamde factor H gerelateerde eiwitten 
(hier aangeduid als FHR – factor H related) 
gecorreleerd zijn aan het voorkomen van 
bacteriële meningitis, een ernstige infectie in 
de hersenen, en een sepsis met bloedvergif-
tiging. FHR’s zijn eiwitten die veel lijken op 
factor H, net als factor H binden aan geacti-
veerd complement factor 3b maar C3b niet 
afbreken en daarmee niet de verdere comple-
mentcascade remmen (zie figuur). Er zijn zes 
van deze FHR’s maar hun functie is tot nu toe 
onduidelijk. Gedacht wordt aan ‘fine tuning’ 
van de bescherming van lichaamseigen 
cellen: wel bescherming van levende cellen 
maar niet van dode of apoptotische cellen, 
die via binding van complementfragmenten 
moeten worden afgevoerd . FHR’s zouden 
hier als ‘decoy proteins’ de binding van de 
echte factor H kunnen voorkomen. Gewoon-
lijk bindt factor H alleen aan menselijke 
cellen en niet aan bacteriën, zodat alleen op 
lichaamseigen cellen de complementactivatie 
wordt geremd. Er zijn echter bacteriën die wel 
zelf factor H kunnen binden, waaronder de 
meningokok, een bekende veroorzaker van 
bacteriële meningitis en sepsis. FHR’s zouden 
dan deze binding kunnen tegengaan, zodat 
deze bacteriën toch kunnen worden gelyseerd. 
Kortom, list en bedrog.

Gereedschap
Na deze publicatie kwamen verschillende 
projecten op gang waaronder een Europese 
samenwerking om cohorten meningitis 
patiënten te onderzoeken op de aanwezig-
heid en de functionaliteit van factor H en de 
FHR’s. Professor Taco Kuijpers nam vanuit 
Nederland deel aan deze samenwerking. 
Probleem was lange tijd dat deze FHR’s niet 
goed konden worden bepaald. Pouw en Van 
Beek hebben onder leiding van Diana Wouters 
en met grote hulp van Mieke Brouwer specifieke 
antistoffen gemaakt tegen factor H en alle 
verschillende FHR’s, zodat nu het gehalte van 
elk van deze eiwitten kan worden gemeten. 
Hiermee is nu in vitro onderzoek mogelijk 
geworden om de binding van deze eiwitten 
aan bacteriën in serum te meten en te zien 
of de uiteindelijke lysis van deze bacteriën 
gecorreleerd is aan de aan- of af-wezigheid 
van deze eiwitten. Met dit gereedschap zijn 
Pouw en Van Beek nu ook klinisch onderzoek 
gaan doen.

Invasieve bacteriële infecties
Bij de patiënten met ernstige bacteriële infecties 
kan tijdens en na de infectie onderzocht worden 
wat de gehaltes aan factor H en FHR’s in het 
serum zijn. Soms zijn ook klinische isolaten 
van de bacteriën aanwezig, zodat ook op 
deze bacteriën gemeten kan worden hoeveel 
van deze eiwitten gebonden zijn. Gevonden 
is al dat de gehaltes aan FHR’s in het serum 
veel lager zijn dan dat van factor H, zodat 
directe competitie tussen deze eiwitten weinig 
waarschijnlijk is. Mogelijk is deze situatie 
in de extravasculaire ruimte anders dan in 
het serum. Verder onderzoek richt zich op 
variaties in de genen voor factor H en FHR’s 
en de relatie daarvan met de ernst van de 
verschillende invasieve bacteriële infecties. 
Hierbij richt het onderzoek van Pouw zich 
voornamelijk op de meningokok, terwijl Van 
Beek ook onderzoek doet naar bacteriën zoals 
de pneumokok en stafylokok, alle bekende 
factor H-bindende pathogenen. Het genetische 
onderzoek naar de FHR genen heeft al geleid 
tot de identificatie van nieuwe mutaties 
die een gebrek aan FHR expressie kunnen 
verklaren. 

Anna van Beek (Assen, 1987) studeerde Biomedische 
Wetenschappen – Immunologie aan de UvA, met 
stages bij de afdeling Immunologie bij het Neder-
lands Kanker Instituut en de afdeling Biochemie 
van het Bio21 Institute, University of Melbourne. 
Sinds 2014 is zij als promovendus verbonden 
aan de afdeling Immunopathologie van Sanquin 
Research en de afdeling Kinderhematologie, 
Immunologie en Infectieziekten van het Emma 
Kinderziekenhuis/AMC.
a.vanbeek@sanquin.nl
www.sanquin.org/research/who-is-who/index

Richard Pouw (Purmerend, 1988) studeerde Bio-
medische Wetenschappen – Medische Biologie 
aan de UvA, met afstudeerstages bij de afdeling 
Immunopathologie van Sanquin en op het AMC 
bij de afdelingen Neurologie en Medische Micro-
biologie. In 2012 is hij gestart als promovendus 
bij de afdeling Immunopathologie van Sanquin 
en de afdeling Kinderematologie, Immunologie en 
Infectieziekten van het Emma Kinderziekenhuis/
AMC. Vanaf december 2017 is hij werkzaam als 
postdoc in Basel, Zwitserland, waar hij verder zal 
werken aan het complement systeem. 
r.pouw@sanquin.nl
www.sanquin.org/research/who-is-who/index
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Andere patiënten
Een laatste infectie waaraan Van Beek onder-
zoek doet is malaria. In het merozoïeten-
stadium in het bloed worden malariapara-
sieten aangevallen door complement, wat in 
principe tot hun dood leidt. Voordien binden 
deze merozoïeten echter ook factor H, wat 
er voor zorgt dat de complementactivatie 
stopt. Wellicht zijn er ook bij dit proces FHR’s 
betrokken, maar het is onduidelijk of dit 
nu goed of slecht is voor de parasiet. FHR’s 
zouden ervoor kunnen zorgen dat een deel 
van het C3b op de parasiet stabiel blijft, wat 
kan binden aan de CR1 complementreceptor 
op rode bloedcellen en aldus bijdraagt aan 
de infectie van deze cellen door de parasiet. 
Anderzijds zouden FHR’s weer kunnen bij-
dragen aan het lyseren van de parasieten. 
Van Beek meet gehaltes van factor H en van 
de FHR’s in het bloed van malariapatiënten 
en is betrokken bij een samenwerkingson-
derzoek om de functionele gevolgen van 
FHR binding op malariaparasieten verder te 
bepalen. 

Hemolytisch Uremisch Syndroom
Een laatste onderdeel van het onderzoek gaat 
over een niet-infectieuze ziekte. Factor H en 
gerelateerde eiwitten worden namelijk ook 
in verband gebracht met atypisch Hemolytisch 

Uremisch Syndroom (aHUS), een ziekte waar-
bij mutaties in factor H dit eiwit inactief maken, 
met complementschade in de nier tot gevolg. 
In een ander onderzoek hebben Pouw en 
Brouwer een potentiërende antistof tegen 
factor H ontdekt, waarmee in vitro de com-
plementactivatie op endotheelcellen kan 
worden beïnvloed. Hierbij is gebleken dat de 
complementschade van endotheelcellen in 
aanwezigheid van serum van aHUS patiënten 
geremd wordt door de factor H activerende 
antistof. Daarmee zou deze antistof wellicht 
therapeutisch kunnen worden toegepast. 
Maar ook bij aHUS wordt een correlatie 
gevonden tussen de klinische verschijnselen 
en variaties in de genen die voor de FHR’s 
coderen. Onderzocht wordt nu of het in vitro 
proces ook gepaard gaat met binding van 
FHR’s aan de endotheelcellen en of de com-
plementactivatie daardoor wordt beïnvloed. 
Een andere oorzaak van aHUS is dat soms 
ook auto-antistoffen tegen factor H worden 
aangetroffen. Deze remmen de werking van 
factor H, met wederom nier-beschadiging 
tot gevolg. Samen met Angela Kamp en 
Kyra Gelderman wordt gewerkt aan een 
diagnostische bepaling om deze auto-anti-
stoffen op te sporen in patiënten.

Kortom, dit onderzoek leert ons veel over 
het werkingsmechanisme en het klinisch 
belang van complement factor H en de factor 
H gerelateerde eiwitten. Met als kers op de 
taart een factor H activerende antistof die 
wellicht therapeutisch gebruikt kan gaan 
worden. aHUS is dan de eerste complement-
gemedieerde ziekte in het vooruitzicht voor 
mogelijke behandeling.

Complementactivatie op bacterieel oppervlak, humaan 
celoppervlak en humaan apoptotisch celoppervlak. In het 
eerste geval leidt complementactivatie tot bacterielysis, in 
het tweede geval verhindert factor H binding dat humane 
cellen ook kapot gaan en in het laatste geval leidt binding 
van een factor H gerelateerd eiwit (FHR) ertoe dat factor 
H niet kan binden, zodat de apoptotische of bacteriële cel 
alsnog gelyseerd en opgeruimd wordt.

Complementactivatie Complementactivatie Complementactivatie

C3 
despositie

C3 
despositie

C3 
despositieAmplificatie Lysis FH binding

Remming C3:
Bescherming

Factor H

FHR binding:
Amplificatie

FHRs

Lysis

Bacteriëel cel oppervlakte Humaan cel oppervlakte (Humaan?) cel oppervlakte
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Invloed van zwangerschap 
bij bloedtransfusies

Onderzoek

Dion Richardson

De overlevingskans van mannelijke patiënten 
die bloed ontvangen van vrouwelijke bloed-
donors lijkt samen te hangen met een door-
gemaakte zwangerschap bij deze vrouwen. 
Onderzoek onder 31.000 patiënten in Neder-
land toont een negatief verband tussen trans-
fusie met bloed van een vrouwelijke donor, 
die zwanger is geweest, en de overlevings-
kans van een mannelijke patiënt. Onderzoekers 
van het Jon J. van Rood Centrum voor Klinisch 
Transfusieonderzoek, een samenwerking tussen 
Sanquin en het Leids Universitair Medisch 
Centrum, publiceerden deze resultaten in het 
wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Ongeveer zes jaar geleden constateerde 
de groep van Rutger Middelburg al dat de 
overlevingskans van jonge mannelijke trans-
fusieontvangers kleiner was wanneer deze 
bloed van vrouwen ontvingen. De groep van 
Middelburg is vervolgens een nieuwe studie 
gestart. Voor deze studie waren twee aspecten 
van belang: (1) het includeren van een grotere 
groep patiënten, (2) de invloed van een 
zwangerschap in het verleden bij bloeddonors, 
omdat complicaties bij transfusies vaak 
geassocieerd worden met een geschiedenis 
van zwangerschap bij de donor.

Immunologische reactie
Middelburg en collega’s vonden dat manne-
lijke patiënten onder de 50 jaar een lagere 
overlevingskans hadden wanneer ze rode 
bloedcellen van vrouwen ontvingen die ooit 
zwanger zijn geweest. Middelburg vertelt 
“Deze bevindingen zijn een doorbraak in het 
veld. We weten nu heel specifiek naar welke 
groepen patiënten en donors we moeten 
kijken. De verbinding met zwangerschap en 
de lange periode dat het risico verhoogt blijft 
impliceert een immunologische reactie.”
Het zou kunnen dat in het bloed van de ooit-
zwangere vrouwen toch nog afweercellen voor-
komen die zij aanmaakten tegen de mannelijke 
eiwitten die de foetus met zich meebracht. 
“Omdat we niet weten waar de patiënten 
aan zijn overleden kunnen we hier helaas 
nog weinig over zeggen” vertelt Middelburg.

Antistoffen in plasma
Dat bloed van vrouwen die ooit zwanger 

zijn geweest gevaarlijker kan zijn voor 
transfusie-ontvangers is al bekend. Onder-
zoek heeft aangetoond dat antistoffen, in 
het plasma van vrouwelijke donors, direct 
na de transfusie tot acute longbeschadiging 
kunnen leiden. René van Lier, vice-voorzitter 
van de Raad van Bestuur bij Sanquin, zegt 
hierover “Ondanks de overeenkomsten geeft 
dit mechanisme waarschijnlijk geen verklaring 
voor resultaten bij transfusies met rode 
bloedcellen. Het effect op de overlevingskans 
wordt pas significant na een aantal jaar, en 
antistoffen komen vooral voor in plasma, 
en niet in rode-celconcentraten. Plasma van 
vrouwen wordt daarom juist gebruikt voor de 
productie van geneesmiddelen.”

Meer mannelijke donors
Onduidelijkheden over het mechanisme, en 
de doodsoorzaak bij jonge mannen, zijn de 
voornaamste redenen dat aanpassingen in 
het beleid van de bloedbank nog niet ge-
wenst zijn. Van Lier: “Bevestiging van deze re-
sultaten in andere landen zal ook van belang 
zijn. Door samen te werken hopen we snel 
meer duidelijkheid te krijgen.” Hierbij speelt 
mee dat er rekening gehouden moet worden 
met het in stand houden van de bloedvoor-
raad “Als over enkele jaren blijkt dat er een 
additioneel risico is moeten we afwegen of het 
haalbaar is om wijzigingen door te voeren. Er 
is nu al meer behoefte aan mannelijke bloed-
donors omdat ze vaker kunnen geven.”

Kritische blik
Een kritische blik op het gebruik van bloed-
producten is essentieel. Van Lier vertelt “Er 
zijn door de jaren al grote stappen gezet om 
de match tussen bloeddonor en patiënt te 
verbeteren. Omdat al veel verbeteringen zijn 
doorgevoerd wordt het moeilijker nieuwe 
parameters te identificeren die de uitkomst 
van een transfusie beïnvloeden.” Middelburg 
sluit af “Onafhankelijk van de bloedvoorzie-
ning laat dit onderzoek zien hoe belangrijk 
het is om ook achteraf naar het gebruik van 
geneesmiddelen te kijken. Dit kan belangrijke 
consequenties hebben voor de behandeling 
van patiënten.”

Caram-Deelder C et al. JAMA. 2017;318(15):1471-8

Rutger Middelburg (Voorschoten, 1978) is sinds 
2010 onderzoeker bij Sanquin Research en verbonden 
aan de afdeling Klinische Epidemiologie van het 
LUMC. Hij studeerde Biomedische Wetenschappen 
aan de Universiteit Leiden en deed onderzoek bij 
Numico Research in Wageningen en de afdeling 
Klinische Oncologie van het VUmc. In 2011 
promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op 
onderzoek naar TRALI. Sinds 2014 is hij bovendien 
universitair docent klinische epidemiologie aan 
het LUMC.
r.a.middelburg@lumc.nl
www.sanquin.org/research/who-is-who/index

René van Lier (Tilburg, 1956) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
startte in 1983 zijn promotieonderzoek bij het 
Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusie-
dienst (CLB) van het Nederlandse Rode Kruis in 
Amsterdam, waar hij senior onderzoeker was op 
de afdeling Klinische Viroimmunologie. In 2000 
werd hij hoogleraar Experimentele immunologie 
aan de UvA. In september 2010 trad hij toe tot de 
Raad van Bestuur van Sanquin en werd hij tevens 
directeur van de divisie Research.
r.vanlier@sanquin.nl
www.sanquin.org/research/who-is-who/index
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Proefschriften

Myrthe Sonneveld
22 september 2017
IgG-Fc-glycosylation in immune-
mediated cytopenias
Promotores: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot 
en prof. dr. M. Wuhrer
Co-promotor: Dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Antistof Fc-glycosylering 
beïnvloedt allo- en autoimmu-
niteit tegen bloedcellen. Lage 
Fc-fucosylering verhoogt de af-
finiteit voor de binding van IgG 
aan FcRIIIa/b, hetgeen leidt tot 
een verhoogde bloedcelafbraak 
en daarmee tot een slechter 
klinisch resultaat. Dit proef-
schrift draagt bij aan de ontwik-
keling van nieuwe diagnostische 
methoden, die met behulp 
van Fc-glycosyleringsprofielen 
de ernst kunnen voorspellen 
van alloantistof-gemedieerde 
bloedziekten zoals hemolytische 
ziekte van de foetus of pas-
geboren (HDFN) en foetale/neo-
natale alloimmuun trombocyto-
penie (FNAIT). 
Sonneveld et al. vonden Fc-fuco-
sylering het meest belangrijk bij 
het voorspellen van het klinisch 

resultaat van behandeling, 
gevolgd door galactosylering en 
sialylering. Daarnaast werden 
Fc-glycosyleringspatronen 
van autoantistof-gemedieerde 
aandoeningen als autoimmuun 
hemolytische anemie (AIHA) en 
immuuntrombocytopenie (ITP) 
onderzocht. 
Bij patiënten met RBC-gebonden 
antistoffen werden aanzienlijk 
lagere totaal-IgG1 galacto-
sylatie- en sialyleringsniveaus 
gevonden dan bij de gezonde 
controlepopulatie, vergelijkbaar 
met wat eerder is aangetoond 
voor andere autoimmuunziek-
ten. Ook werd geen verandering 
van antigeen-specifieke IgG 
Fc-glycosylering gevonden. Wel 
werd gevonden dat antigeen-
specifieke antistoffen tegen 
alloantigenen en envelop-virale 
antistoffen een aanzienlijk ver-
laagde Fc-fucosylering hadden, 
in tegenstelling tot autoanti-
genen, virale antistoffen na 
vaccinatie of niet-envelop-virale 
antistoffen die alle een normaal 
hoog niveau van Fc-fucosylering 
bleken te hebben. Dit verschil 
kan worden verklaard door de 
aanname dat het immuun-
systeem anders reageert op 
allo- dan op autoimmuunziek-
ten, waarbij alloantigenen bij 
alloimmuunziekten worden 
herkend als lichaamsvreemde 
membraanantigenen en een 
immuunrespons zonder fuco-
sylatie wordt geïnduceerd.

Karin A. van Schie
12 oktober 2017
Immunogenicity of therapeutic 
antibodies: Immunological mecha-
nisms & clinical consequences
Promotor: 
Prof. dr. S.M. van Ham
Co-promotores: Dr. T. Rispens 
en dr. G.J. Wolbink
Universiteit van Amsterdam

Therapeutische antistoffen 
zijn zeer effectieve geneesmid-
delen om ziekten zoals kanker 
en chronische ontstekingen te 
behandelen. Helaas ontwik-
kelt een deel van de patiënten 
een immuunrespons tegen 
het geneesmiddel, waardoor 
zogenoemde anti-drug antistof-
fen (ADA) worden gevormd. 
ADA verminderen de werking 
van het geneesmiddel en zijn 
dus ongewenst. Hoewel deze 
immunogeniciteit inmiddels een 
geaccepteerd fenomeen is en de 
klinische effecten van ADA op 
de werkzaamheid van therapeu-
tische antistoffen bekend zijn, 
blijven de onderliggende me-
chanismes onbekend. Het doel 
van dit promotieonderzoek was 
daarom om de mechanismes te 

ontrafelen die zorgen voor deze 
ADA-geïnduceerde ongewenste 
klinische effecten. 
Resultaten uit dit onderzoek 
laten zien dat de overgrote 
meerderheid van de ADA tegen 
vijf verschillende therapeutische 
antistoffen precies bindt aan het 
antigeenbindende deel van het 
geneesmiddel. De competitie die 
op deze manier ontstaat tussen 
ADA en het antigeen verklaart 
(deels) de lagere effectiviteit van 
therapeutische antistoffen in 
ADA+ patiënten.
Daarnaast is onderzocht wat het 
effect is van antistofcomplexen 
die ontstaan tussen ADA en de 
therapeutische antistoffen. Hoe-
wel deze complexen onvermij-
delijk zijn in ADA+ patiënten, is 
het onbekend wat het immuno-
logische effect en het uitein-
delijk lot van deze complexen 
is. Onderzoek beschreven in 
dit proefschrift wijst uit dat 
voornamelijk kleine complexen 
(dimeren en tetrameren) worden 
gevormd, die het immuunsys-
teem niet lijken te activeren. 
Alleen onder uitzonderlijke 
omstandigheden – wanneer de 
concentratie van zowel de ADA 
als de therapeutische antistoffen 
zeer hoog is – kunnen grotere 
complexen ontstaan die in staat 
zijn om het complementsys-
teem te activeren. Dit zou een 
verklaring kunnen zijn voor de 
bijwerkingen die gezien worden 
in sommige ADA+ patiënten, 
maar verder onderzoek is nodig 
om dit te bevestigen. 

Myrthe Sonneveld Karin van Schie
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Maurits Hoogerwerf

Maurits Hoogerwerf
1 November 2017
Giving blood: donor stress and 
hemostasis. Don’t let your blood 
run cold.
Promotores: Prof. dr. J.K. Sluiter 
en prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen
Co-promotores: 
Dr. I.J.T. Veldhuizen 
en dr. E.M. Merz
Universiteit van Amsterdam

Veroorzaakt een donatie stress 
bij bloeddonors en beïnvloedt 
stress tijdens de donatie de 
hemostase van de donor? In dit 
proefschrift zijn psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressreacties tijdens een regulie-
re donatie onderzocht, alsmede 
de effecten van de stressreactie 
op directe veranderingen in 
verschillende hemostatische pa-
rameters, zoals protrombinetijd, 
factor VII, factor VIII en von 
Willebrandfactor.
Allereerst is een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd. 
De resultaten wijzen op de 
aanwezigheid van een psycho-
logische stressreactie bij donors, 
die wordt beïnvloed door het 
aantal donaties: hoe vaker er is 

gedoneerd, hoe minder (psycho-
logische) stress. Voor hormonale 
en fysiologische stressrespon-
sen zijn de gegevens minder 
eenduidig.
Vervolgens zijn data geana-
lyseerd verkregen uit routine-
matig verzamelde gegevens 
van reguliere donaties bij de 
bloedbank. De resultaten laten 
zien dat bij een grote groep 
overwegend ervaren donors, 
negatieve donatie-ervaringen, 
zoals flauwvallen, geassocieerd 
zijn met een verhoogde bloed-
druk bij een volgend bezoek. Dit 
wijst op de aanwezigheid van 
een anticipatoire stressreactie 
na een negatieve donatie-erva-
ring. Bij het analyseren van de 
gegevens van een groep nieuwe 
donors is dit effect van de bloed-
druk niet aanwezig, noch is er 
een relatie gevonden met angst 
en attitude ten opzichte van het 
doneren van bloed.
Tenslotte zijn bloeddonatie 
geïnduceerde psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressresponspatronen onder-
zocht in een groep van 399 do-
nors. Hierin bevonden zich zo-
wel nieuwe als ervaren donors, 
en mannen en vrouwen. Er is 
bewijs gevonden voor een dona-
tie geïnduceerde psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressrespons. In het kort wijzen 
de patronen van stressresponsen 
op een afname van de stress 
tijdens een donatie, met een 
piek tijdens het aanprikken 
van de arm en het loskoppelen 
van de naald. Deze donatie 
geïnduceerde stressreacties zijn 
geassocieerd met kleine maar 
duidelijke pro-hemostatische ef-
fecten. Concluderend zorgt een 
bloedbloeddonatie voor stress 
bij bloeddonors, waarbij de 
hemostase wordt beïnvloed.

Camila Caram Deelder
30 november 2017
The bright and the dark side of 
blood transfusion: turning data 
into knowledge
Promotor: 
Prof. dr. J.G. van der Bom
Co-promotor: 
Dr. R.A. Middelburg
Universiteit Leiden

In dit proefschrift exploreert 
Camila Caram-Deelder de 
relevantie van secundaire 
gegevens bij het beantwoorden 
van vragen met betrekking tot 
de veiligheid en effectiviteit 
van bloedproducten. Door het 
combineren van datasets van 
verschillende ziekenhuizen heeft 
zij aangetoond dat transfusie 
van rode bloedcellen van een 
vrouwelijke donor die ooit 
zwanger is geweest, toegediend 
aan mannen onder de 50 jaar, 
geassocieerd is met een ver-
hoogd risico op overlijden van 
deze mannen.
Tevens heeft zij aan de hand 
van de ziekenhuisdata gevon-
den dat bij het toenemen van de 
bewaarduur van trombocyten, 
het interval tussen twee transfu-

sies afnam, hetgeen op popula-
tieniveau leidt tot een toename 
van het aantal transfusies. 
Waarschijnlijk weegt deze toe-
name niet op tegen het voordeel 
van verminderde verspilling 
van verlopen producten. 
Uit een meta-analyse van alle 
beschikbare studies bleken 
oudere trombocyten slechter te 
scoren dan verse trombocyten 
op ‘count increment’ en andere 
tellingen van trombocyten, het 
transfusie-interval en het totaal 
aantal benodigde eenheden. 
Verder beschrijft het proefschrift 
het methodologische aspect 
van het gebruik van de termen 
‘prospectief’ en ‘retrospectief’ in 
klinisch observationeel onder-
zoek. Deze termen worden nog 
steeds veel gebruikt ondanks de 
aanbevelingen in richtlijnen en 
van redacties van tijdschriften. 
Het gebruik van deze termen 
was echter niet geassocieerd met 
de kwaliteit van de rapportage.

Camila Caram-Deelder
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Gillian Dekkers 
1 december 2017
Influence of immunoglobulin 
G-glycan and subclass variation on 
antibody effector functions
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotores: Dr. T. Rispens 
en dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Antistoffen signaleren naar 
andere delen van het immuun-
systeem door binding van hun 
constante domein (Fc) aan 
receptoren, zoals voor immuno-
globuline G (IgG) de Fc gamma 
receptoren (FcR) of C1q van 
het complementsysteem. Deze 
binding wordt beïnvloed door 
de structuur van het Fc domein, 
met name door variatie in sub-
klasse of Fc-glycaansamenstel-
ling. Het doel van het onderzoek 
in dit proefschrift was een beter 
begrip te krijgen van het effect 
van deze verschillende IgG 
constante domeinvariaties op de 
diverse IgG effector functies. 
Eerst is een combinatie van 
methoden ontwikkeld om elke 
eindgroep van de Fc-glycaan 
(galactose, siaalzuur, fu-

cose, bisection) te veranderen. 
Hiervan gebruikmakend werd 
aangetoond dat C1q binding en 
klassieke complementactivatie 
toenemen met toevoeging van 
galactose en siaalzuur. 
Afwezigheid van fucose zorgt 
voor verhoogde affiniteit van 
IgG voor FcRIII, en wordt ver-
der verhoogd door toevoeging 
van galactose. De samenstelling 
van verschillende Fc receptoren 
op effector cellen is belangrijk 
voor de effectorfunctie van de 
IgG-glycovormen. Gevonden 
werd dat de functies van 
macrofagen (met alle soorten 
Fc receptoren) niet, maar van 
NK-cellen (met alleen FcRIIIa) 
wel beïnvloed worden door 
veranderingen in IgG-glycaan 
samenstelling. 
De bepaling van de affiniteit van 
alle humane IgG-subklassen 
voor muis Fc receptoren laat 
een specifiek bindingspatroon 
zien voor elke subklasse. Ook 
worden muizen-IgG glycovormen 
op eenzelfde manier beïnvloed 
door afwezigheid van fucose 
voor binding aan de muis vari-
ant van FcRIII. Één enkele 
glycaan in deze specifieke re-
ceptoren discrimineert voor IgG 
met en zonder fucose. 
Als laatste werd de aanwezig-
heid van O-glycanen in de 
hinge van IgG3 aangetoond, 
waarvan de functie nog niet 
bekend is. 
Deze resultaten zijn van belang 
voor het onderzoek naar antistof 
gemedieerde ziektes en de ont-
wikkeling van antistof gebaseerde 
therapieën. 

Eduard Ebberink
11 december 2017
Footprinting haemostatic networks
Promotores: Prof.dr. K. Mertens 
en prof.dr. A.B. Meijer
Universiteit Utrecht

Bloedstolling (hemostase) is 
een proces dat gedreven wordt 
door plasma-eiwitten (i.e. stol-
lingsfactoren) die een complex 
netwerk vormen van molecu-
laire interacties. Een essentieel 
onderdeel daarin is de cascade 
van pro-enzymen die in sequen-
tiële stappen worden omgezet in 
actieve enzymen. Deze acti-
veringscascade wordt door in 
het bloedplasma voorkomende 
cofactoren gereguleerd. Hoe 
activatie op moleculair niveau 
wordt gereguleerd is voor de 
meeste pro-enzymen echter nog 
een open vraag. 
Ebberink en collega’s hebben dit 
onderzocht door gebruik te ma-
ken van footprinting-technieken 
in combinatie met massaspec-
trometrie. Footprinting maakt 
gebruik van chemische modifi-
catie van specifieke aminozu-
ren. De mate van modificatie 
kan beschouwd worden als een 

maat voor de toegankelijkheid 
van de desbetreffende amino-
zuren, zowel binnen één eiwit 
afzonderlijk, als in een complex 
van eiwitten. Daarmee kan de 
footprint-benadering informatie 
geven over veranderingen bin-
nen een eiwit of over bindings-
plaatsen in een eiwitcomplex. 
Als proof-of-principle is footprinting 
toegepast binnen een eerder 
gekarakteriseerd complex tussen 
twee plasma-eiwitten: Receptor-
Associated Protein en Low-density-
lipoprotein Receptor-related Protein. 
Dezelfde techniek is daarna 
toegepast om chimeer-eiwitten 
van factor VIII te karakteriseren, 
die eiwitdomeinen bevatten van 
de homologe cofactor factor V. 
De daaropvolgende studies 
waren gericht op het activatie-
proces van pro-enzymen zoals 
Hyaluronan-binding-protein 2 en 
de stollingsfactoren IX, X en 
protrombine. Deze enzymen 
zijn in vorm vrijwel gelijk aan 
elkaar, echter aan de hand van 
onze footprint-methode konden 
subtiele verschillen in het sa-
menspel tussen verschillende de-
len van deze plasma-enzymen 
worden blootgelegd. Daaruit 
bleek dat activatie anders ver-
loopt in factor IX ten opzichte 
van factor X en protrombine. 
Werking van actief factor IX is 
daarna verder onderzocht door 
mutaties te plaatsen in dat deel 
van het eiwit dat eerder tijdens 
footprinting als veranderlijk naar 
voren kwam.

Gillian Dekkers Eduard Ebberink
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Sem van Brummelen

Sem van Brummelen 
14 december 2017
Bloody fast blood collection
Promotores: 
Prof. dr. R.J. Boucherie, 
prof. dr. N.M. van Dijk en 
prof. dr. W.L.A.M. de Kort
Universiteit Twente

Elk jaar worden door Sanquin 
meer dan 700 duizend volbloed- 
en plasmadonaties ingezameld. 
Deze donaties worden op vrij-
willige basis, zonder financiële 
compensatie, verricht. Donors 
mogen daarom de best moge-
lijke service verwachten op de 
afnamelocatie. Toch moet bijna 
elke donor wel minstens één 
keer wachten op een medewer-
ker tussen aankomst en vertrek 
op een locatie, en vaak zelfs 
meerdere keren. 
In het proefschrift “Bloody Fast 
Blood Collection” van Sem van 
Brummelen wordt onderzoek ge-
presenteerd naar de wachttijden 
van donors. Het doel van dit on-
derzoek was de wachttijden voor 
donors te verkorten zonder dat 
extra personeel nodig is. Om dit 
te bereiken zijn meerdere wis-
kundige methoden ontwikkeld 

en toegepast. Het eerste deel van 
het proefschrift is gericht op de 
ontwikkeling van methoden die 
razendsnel de verwachte wacht-
tijd kunnen berekenen voor een 
gegeven aantal personeelsleden 
en opgeroepen donors. Op deze 
manier is het mogelijk om elke 
potentiele verbetering door 
te rekenen, vooruitlopend op 
een eventuele toepassing in de 
praktijk. In het tweede deel van 
het proefschrift zijn methoden 
ontwikkeld die het personeel 
ondersteunen in het maken van 
de juiste beslissingen als het 
aankomt op het plannen van 
diensten van medewerkers en 
het plannen van afspraken van 
donors. 
De implementatie van de ont-
wikkelde methoden vereist nog 
werk en investeringen, dus het 
zal nog even duren voor de me-
thoden volledig zijn ingevoerd. 
Mocht het zover komen, dan is 
de verwachting dat wachttijden 
voor donors veel korter worden, 
doordat de aanwezige capaciteit 
slimmer wordt benut.

Dorothea Evers
19 december 2017
Clinical determinants of red cell 
alloimmunization: implications 
for preventative antigen matching 
strategies. 
Promotores: 
Prof. dr. J.G. van der Bom 
en prof. dr. J.J. Zwaginga
Co-promotor: 
Dr. R.A. Middelburg
Universiteit Leiden

Rode bloedcel (RBC) alloimmu-
nisatie betreft antistofvorming 
gericht tegen specifieke RBC anti-
genen na expositie van patiënten 
aan donor RBCs en kan ernstige 
hemolytische complicaties indu-
ceren. Dit proefschrift beschrijft 
studies naar de determinanten 
van RBC alloimmunisatie en be-
oogt het ontwerp van een meer 
patiëntspecifieke matchingsstra-
tegie en daarmee reductie van 
antistofvorming.
Alloimmunisatie is afhankelijk 
van zowel de antigenprevalentie 
als antigen-immunogeniciteit. 
Dit proefschrift toont aan dat 
K het meest potente RBC anti-
gen is, gevolgd door E, Cw, e, 
Jka en c. Met name de anti-Jka 

bevindingen zijn, mede gezien 
hun complementbindend ver-
mogen van de antistoffen, van 
belang voor de huidige praktijk 
waarin Jka matching nog geen 
hoge prioriteit kent. 
Verschillende klinische condi-
ties beïnvloeden activatie van 
het immuunsysteem na RBC 
transfusie. Inflammatie gepaard 
gaande met ernstige bacteriële 
en virale infecties blijkt geas-
socieerd met een verhoogde 
incidentie van RBC alloimmu-
nisatie. Opvallend, maar in lijn 
met muizenmodellen, lijken 
Gram-negatieve bacteriemieën 
geassocieerd met een verlaagde 
antistofvorming.
In een niet-hemoglobinopathie-
populatie blijkt RBC alloimmuni-
satie zeer weinig voor te komen 
na chirurgische splenectomie. 
Voor de Kaukasische, post-splen-
ectomiepatiënt lijkt additioneel 
antigen matching daarom 
geen meerwaarde te hebben. 
Patiënten met acute leukemie, 
met een myelodysplastisch 
syndroom (MDS), met een 
matuur B- of T-cellymfoom, en 
patiënten na een autologe dan 
wel allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie, hebben 
allen een sterk verlaagd risico. 
Zonder behandeling kennen deze 
ziekten een alloimmunisatieri-
sico dat vergelijkbaar is met de 
algemene getransfundeerde be-
volking. Het huidige matchings-
beleid van de MDS-patiënt 
behoeft hiermee hernieuwde 
aandacht: alleen de intensief 
getransfundeerde MDS-patiënt 
zonder immuunsuppressieve 
therapie verdient op basis van 
zijn cumulatief verhoogde allo-
immunisatierisico volledig Rh, K 
compatibel bloed. 

www.sanquin.org/proefschriften

Dorothea Evers
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Twee VENI’s voor onderzoek 
aan geheugen-afweercellen

Sanquin mede organisator 
twee Europese congressen

Sanquinavonden

Een half miljoen euro voor 
onderzoek naar T-geheugen-af-
weercellen voor twee talentvolle 
onderzoekers van de afdeling 
Hematopoïese van Sanquin 
Research. De komende drie jaar 
gaan deze wetenschappers met 
nieuwe technologieënonderzoe-
ken hoe deze afweercellen pre-
cies werken. De beide onderzoe-
kers bestuderen hetzelfde type 
cellen maar doen dit wel ieder 
op eigen wijze.
Pleun Hombrink bestudeert 
hoe T-geheugencellen op hun 
plek blijven in de longen. Hij 
vermoedt dat het omringende 
weefsel signalen afgeeft die deze 
specifieke T-geheugencellen op 
de juiste plek houden om daar 
infecties te bestrijden. Regina 
Stark onderzoekt hoe deze T-
geheugencellen overleven bij 
het bestrijden van micro-orga-
nismen Hombrink gaat met de 
nieuwste methodes het RNA van 
individuele cellen in de longen 
onderzoeken in combinatie met 
fluorescentie-microscopie. Stark 
gebruikt een model waarbij 
alleen de T-geheugencellen een 
fluorescerende kleurstof in hun 
DNA hebben, zodat zij precies 
kan volgen wat er met de cellen 
gebeurt tijdens een infectie. 
Meer kennis over deze cellen 
kan in de toekomst mogelijk 
leiden tot betere vaccinatie-
strategieën.

In 2018 is Sanquin medeor-
ganisator van twee Europese 
congressen. Van 24 t/m 26 mei 
vindt het 15e European Symposium 
on Platelet and Granulocyte Immuno-
biology plaats in Ede. Van 2-5 
september wordt het vijfde 
European Congress of Immunology 
gehouden in Amsterdam.
Het programma in Ede, vorm-
gegeven door de wetenschap-
pelijke commissie onder leiding 
van Masja de Haas (Sanquin & 
LUMC), slaat een brug tussen 
research, diagnostiek en kliniek 
op het gebied van zeldzaam 
voorkomende immuun-geme-
dieerde trombocytopenie en 
granulocytopenie. Sessies zijn 
onder meer Platelet immuno-
logy, Europese samenwerking 
op gebied van onderzoek naar 
foetale en neontale alloimuun 
trombocytopenie, Pathofysiolo-
gie en klinische implicaties van 
neutropenie en diagnostiek en 
onderzoek bij TRALI. 

Abstract deadline is 26 februari. 
De Nederlandse Vereniging voor 
Immunologie is gastheer voor 
het ECI. Congress president is 
Marieke van Ham (Sanquin & 
UvA). ECI2018 heeft acht key 
note speakers. Het programma 
heeft een vijftal tracks: Immune 
development and differentiation, 
Tumor immunology and therapy, 
Autoimmunity, allergy and trans-
plantation, Infections and micro-
bial immune regulation, en Immu-
nomics – Technical advances and 
big data. Naast het wetenschap-
pelijk programma zal er ook 
aandacht zijn voor publieks-
activiteiten met onder meer 
aandacht voor vaccinaties. 
Abstract deadline is 23 april. 

espgi.org/home
eci2018.org

Ook in het seizoen 2017-2018 
wordt weer een aantal Sanquin-
avonden georganiseerd.
De Sanquinavonden zijn 
bedoeld voor personen die werk-
zaam zijn bij een instelling voor 
patiëntenzorg of -diagnostiek. 
Doel is het delen van actuele 
ontwikkelingen en kennis op het 
brede gebied van bloedtransfusie-
geneeskunde en bloed-gerela-
teerde aandoeningen. Toegang 
is gratis, aanmelden is verplicht.

Woensdag 17 januari 2018, 
Zwolle
Thema: Voldoende (en) veilig 
bloed, de nieuwe ontwikkelingen

Woensdag 31 januari 2018, 
Amsterdam
Thema: Voldoende (en) veilig 
bloed, de nieuwe ontwikkelingen

Woensdag 7 maart 2018, 
Amsterdam
Thema: Genomics en proteomics 
in de (immuno)hematologie

Locaties
Amsterdam: 
Sanquin, Auditorium, Plesmanlaan 125, 
1066 CX Amsterdam. Ontvangst 16:00 uur. 
Aanvang programma 16:30 uur.

Zwolle: 
Regardz Nieuwe Buitensociëteit,
Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle. 
Ontvangst 16:00 uur. Aanvang programma 
16:30 uur.

Aanmelden
Wijzigingen voorbehouden. 
Actuele informatie en aanmelding: 
www.sanquin.org/sanquinavonden

Korte berichten

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van 
Loghem (wetenschappelijk 
directeur (CLB) van 1950 tot 
1978) met het verzamelen van 
kunst voor het CLB. De in 1985 
opgerichte Kunstcommissie 
organiseert regelmatig een 
expositie in de naar Van Loghem 
genoemde galerie: ‘Galerie 
Joghem’.
Deze exposities zijn van maandag 
t/m donderdag te bezoeken van 
9.00-17.00 uur.
Graag vooraf aanmelden via 
galeriejoghem@sanquin.nl

16 januari – 2 maart 2018 
Sanquin Pursang V
Expositie met werk uit eigen 
collectie

6 maart – 11 mei 2018
Lonneke de Groot
Opening: vrijdag 9 maart 

Galerie Joghem
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

www.sanquin.nl/exposities
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Arjan Lankester
Huidige functie 
Hoogleraar Kindergeneeskunde in het bijzonder Stamcel-
transplantatie, Willem-Alexander Kinderziekenhuis van 
het LUMC
Promotiejaar
1995
Titel proefschrift
Antigen receptor complexes on normal and malignant human 
B cells
Promotor
Prof. dr. D. Roos
Co-promotor
Dr. L.A.W. van Lier

Bij Sanquin worden jaarlijks vele promoties 
afgerond. Waar zijn die onderzoekers terecht 
gekomen? In deze rubriek laten wij steeds één 
van onze oud-promovendi aan het woord.

Arjan Lankester (Kloetinge,1964) studeerde 
geneeskunde in Leiden en raakte tijdens zijn 
studie al geïnteresseerd in onderzoek. “Voor 
ik aan mijn coschappen begon wilde ik graag 
onderzoek doen. Ik kon terecht bij het immuno-
logische laboratorium van de afdeling kinder-
geneeskunde bij Jaak Vossen en Maarten van 
Tol. Ik was daar de eerste student en heb acht 
maanden onderzoek gedaan naar immuno-
logisch herstel na beenmergtransplantaties. 
Vervolgens ben ik een paar maanden naar Italië 
geweest, bij de groep van Luigi Notarangelo. 
Aan het eind van mijn coschappen heb een 
zesmaands keuzecoschap gelopen op het 
toenmalige CLB in de groep van René van 
Lier, met promovendus Carel van Noesel als 
begeleider. Dit beviel zo goed dat ik geen 
moment geaarzeld heb toen zij mij vroegen of 
ik wilde blijven voor een promotieonderzoek.” 

Wat heeft Sanquin betekent voor uw carrière?
“Het CLB was heel dynamisch. Er was extreem 
veel aandacht voor het delen van kennis, laag-
drempelig, met heel veel interacties met andere 
onderzoekers; ook onderzoekers met een heel 
andere expertise. Op de vrijdagmiddagbespre-
king zag je veel verschillende projecten langs-
komen en kreeg je training en inzicht in de 
volle breedte van wat er binnen het instituut 
gebeurde. De wil tot samenwerken was groot. 
Uit die samenwerkingen zijn mooie dingen 
voortgekomen; heel stimulerend om met 
onderzoekers met een andere stiel, andere 
technieken of een ander ziektemodel samen 
te werken. Dat multidisciplinaire heb ik 
altijd geprobeerd vast te houden. Ook in ons 
huidige team is dat belangrijk. René van Lier 
gaf ook veel vrijheid aan zijn promovendi om 
eigen ideeën te ontwikkelen. Die vrijheid geef 
ik mijn promovendi hopelijk ook. Natuurlijk 
moet hun project af, maar met jouw eigen 
kennis en creativiteit kun je ook bijdragen 
aan projecten van anderen en vice versa. 
Ook nu investeren wij als team veel in inter-
acties binnens- en buitenshuis om patiënten-
zorg en onderzoek vooruit te helpen.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotie ben ik teruggegaan naar 
Leiden en begonnen aan de opleiding kinder-
geneeskunde met speciale interesse in de kinder-
immunologie. Ik ben fellow kinderimmu-
nologie geworden, en vervolgens staflid. 
In 2009 werd ik verantwoordelijk voor de 
stamceltransplantaties bij kinderen. In 2016 
ben in benoemd tot hoogleraar. Ik ben altijd 
onderzoek blijven doen, de laatste tijd met een 
focus op immunologisch herstel na stamcel-
transplantatie en stamcelgentherapie.”

Wat doet u nu?
“Ik leid de afdeling stamceltransplantatie 
voor kinderen met een breed spectrum aan 
aandoeningen. De komende jaren zullen we 
ons als expertisecentrum verder richten op 
patiënten met niet-oncologische ziekten zoals 
ernstige afweerstoornissen en hematologische 
ziekten, terwijl de oncologische aandoeningen 
in het Prinses Maxima Centrum zullen worden 
behandeld. Naast de reguliere stamceltrans-
plantaties hebben we speciale aandacht voor 
de ontwikkeling van stamcelgentherapie voor 
kinderen. Volgend jaar beginnen we met de 
eerste klinische trial in Nederland bij kinderen 
met SCID, gefinancierd met een ZonMW en 
recent een Horizon2020 subsidie (RECOMB). 
Samen met mijn collega prof Frank Staal 
coördineer ik deze multicenter studie. Samen 
met mijn nieuwe collega Mirjam van der Burg 
is onze groep in staat patiënten met afweer-
stoornissen het volledige zorgtraject bestaande 
uit diagnostiek, reguliere behandeling inclusief 
stamceltransplantaties, en innovative stamcel-
therapieën aan te bieden. Daarnaast blijven 
we investeren in onderzoek naar immuun-
reconstitutie, en het optimaliseren hiervan, 
na stamceltransplantatie.”

Heeft u in uw werk nog met Sanquin te maken?
“Ja, vooral met betrekking tot ons onderzoek. 
Ik spar nog af en toe met René van Lier over 
onderzoekvragen. Wij hebben samenwerkingen 
met Derk Amsen en Pleun Hombrink. Met 
Emile van den Akker zijn we recent een pilot 
gestart naar rode-bloedcel chimerisme bij 
patiënten die een stamceltransplantatie onder-
gaan in verband met een hemoglobinopathie, 
met de bedoeling dit verder uit te breiden.”

Arjan Lankester
Dat multidisciplinaire 
probeer ik vast te houden

Jan Willem Smeenk

Broedplaats


