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De uitdagingen van Sanquin
Een gesprek met de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Dirk Jan van 
den Berg, over de uitdagingen waar Sanquin de komende jaren voor staat
Sanquin start platform voor immunomonitoring
Ter ondersteuning van wetenschappers, artsen en farmaceuten heeft 
Sanquin een platform voor immunomonitoring in het leven geroepen, 
waarin alle kennis en assays samenkomen
Verbeterde test voor C3 glomerulopathie
In samenspraak met kinderartsen van het AMC heeft Sanquin een 
verbeterde test ontwikkeld voor C3 glomerulopathie
Zeldzaam bloed steeds vaker vers verkrijgbaar
‘Walking donors’ ontlasten Sanquin Bank of Frozen Blood. Met dank aan 
deze extra gemotiveerde donors komt bloed met zeldzame bloedgroepen 
vers en tegen lagere kosten beschikbaar.
Zikavirus: een bedreiging voor veilig bloed?
Nederlandse bloeddonors kunnen het zikavirus oplopen als zij buiten 
Europa verblijven, maar dit vormt geen gevaar voor de Nederlandse 
bloedvoorziening

Kunstbloed: Anish Kapoor – Inside Out, Red

Patiënten geven Sanquin ThuisService een 8,9
Ruim tien jaar komt Sanquin ThuisService bij patiënten aan huis om 
immunoglobulinen te helpen toedienen. Die zorg geeft patiënten meer 
zelfstandigheid en regie over de behandeling.
Een duidelijk geval van serendipiteit
Soms ben je op zoek naar iets en vind je iets heel anders. Maar alleen als je 
je ogen goed open houdt herken je daarvan de waarde. 
Serum-druppels tegen droge ogen
Met een externe partner ontwikkelt Sanquin een nieuw product en een 
innovatieve toedieningsvorm voor serum-oogdruppels voor de behandeling 
van patiënten met ernstige ‘droge ogen’
Biologicals op maat bij psoriasis
In het PSORT consortium zijn dermatologen, toponderzoekers, farmaceuten 
en patiënten verenigd om bij psoriasis de behandeling met biologicals te 
optimaliseren. Sanquin ondersteunt dit met expertise en testen.
Europese master in Donor Health Care
Vijftien Europese instellingen werken samen aan de ontwikkeling van een 
internationale masteropleiding Donor Health Care, die is gebaseerd op de 
Nederlandse opleiding Donorgeneeskunde
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Innovative Training Network 
PROFILE

Innovative Training Network 
RELEVANCE

Nieuwe redacteuren 
Bloedbeeld

Het PROFILE consortium, gefi-
nancierd binnen Horizon2020, 
richt zich op het ontwikkelen 
van nieuwe diagnostische 
mogelijkheden voor patiënten 
met verworven Trombotische 
trombocytopenische purpura 
(TTP). TTP is een zeldzame, 
levensbedreigende aandoening 
die veroorzaakt wordt door een 
tekort aan ADAMTS13. Bij de 
meeste patiënten met TTP wor-
den er auto-antistoffen gericht 
tegen ADAMTS13 gevormd die 
de activiteit van ADAMTS13 
remmen en de klaring van 
ADAMTS13 versnellen. Bij een 
zeer gering aantal patiënten is 
er sprake van congenitale TTP 
veroorzaakt door een muta-
tie in het gen coderend voor 
ADAMTS13. ADAMTS13 regu-
leert de von Willebrand factor 
(vWF) gemedieerde adhesie van 
bloedplaatjes aan een bescha-
digde vaatwand. ADAMTS13 
is een protease dat vWF knipt; 
bij afwezigheid van ADAMTS13 
circuleren er lange vWF polyme-
ren. De aanwezigheid van lan-
ge, ongeknipte vWF polymeren 
bij patiënten met TTP resulteert 
in spontane binding van bloed-
plaatjes aan de vaatwand, wat 
kan resulteren in micro-angio-
pathische hemolytische anemie. 
Binnen het PROFILE consortium 
werkt Sanquin intensief samen 
met industriële en academische 
partners om een beter begrip te 
krijgen van de factoren die een 
rol spelen bij het ontstaan en 
relapse van de auto-immuun-
ziekte TTP. Uiteindelijke doel van 
het PROFILE-consortium is om 
nieuwe op ‘personalized medici-
ne’ gebaseerde benaderingen te 
ontwikkelen voor deze klinisch 
heterogene auto-immuunziekte.

www.itn-profile.eu

Regulation of red cell life-
span, erythropoiesis, survival, 
senescence and clearance, of 
kortweg RELEVANCE, is een 
Marie Curie training netwerk 
van de EU waaraan de Sanquin 
onderzoeksgroepen van Robin 
van Bruggen, Emile van den 
Akker en Marieke von Lindern 
deelnemen. Binnen het netwerk 
staan rode bloedcellen centraal. 
Het verbeteren van erytrocyten-
diagnostiek, het ontwikkelen 
van therapie voor erytrocytaan-
doeningen, de interactie van 
erytrocyten met andere cellen 
zoals endotheel en de miltma-
crofagen, het kweken, testen en 
bewaren van erytrocyten voor 
transfusie, en de biologie van 
erytrocyten tijdens doping zijn 
de vijf pijlers van het onderzoek. 
Het netwerk stelt ons in staat 
onze eigen expertise op het 
gebied van interacties tussen 
erytrocyten en miltmacrofagen, 
erytrocyt membraan-stabiliteit, 
en het kweken van rode cellen 
voor transfusiedoeleinden te 
combineren met nieuwe techno-
logieën die door de deelnemende 
bedrijven worden ontwikkeld, 
en met de kennis in andere 
groepen. 
Naast goede wetenschap zijn 
mobiliteit van jonge wetenschap-
pers en een internationale, 
multidisciplinaire training 
belangrijk in deze netwerken. 
Bij Sanquin zijn twee nieuwe 
promovendi aangenomen af-
komstig uit Duitsland en Italië. 
In totaal worden er binnen het 
netwerk vijftien jonge weten-
schappers aangenomen. Niet 
alleen deze onderzoekers, ook 
andere jonge wetenschappers 
kunnen van dit trainingsaan-
bod gebruik maken.

http://relevance.arivis.com

Met ingang van dit nummer 
heeft Bloedbeeld een nieuwe 
hoofdredacteur. Jan Willem 
Smeenk heeft het hoofdredac-
teurschap overgenomen van 
Anneke de Regt, die dit meer 
dan 10 jaar heeft gedaan. 
De redactie dankt Anneke de 
Regt voor haar jarenlange 
inzet en de professionele wijze 
waarmee zij Bloedbeeld heeft 
gemaakt tot wat het is. Jan 
Willem Smeenk is beleidsmede-
werker onderzoek bij Sanquin 
Research en maakt al sinds de 
start van Bloedbeeld deel uit 
van de redactie.

Ruud Smeenk, die vanaf het 
begin van Bloedbeeld in de 
redactie heeft gezeten, is eind 
2015 met pensioen gegaan. 
Nico Vreeswijk, manager 
Relatiebeheer van Sanquin 
Diagnostiek en Sanquin Bloed-
bank neemt zijn plaats in. 
De redactie is verder uitgebreid 
met Yvette van Hensbergen, 
hoofd Marketing bij Sanquin 
Reagents.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
3 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.

Redactie
Jan Willem Smeenk (hoofdredacteur),
Masja de Haas, Yvette van Hensbergen, 
Marian van Kraaij, Christine Kramer, 
Marieke von Lindern, Anneke de Regt 
(adviseur), Dirk Roos, Nico Vreeswijk, 
Hans Zaaijer en Jaap Jan Zwaginga, 
Medewerkers
John Ekkelboom, Margreet Hart, 
Hans van der Heiden, Anky Koenderman, 
Dirk de Korte, Angela Rijnen, Ed Slot, 
Robbert Spaapen, Jorie Tijs, Pieter Lomans, 
Elke Veldkamp, Jan Voorberg en 
Annick de Vries
Fotografie
Ineke Oostveen
Ontwerp
Robbert Zweegman i.s.m. Reynoud Homan
Druk
SSP & Cliteur, Amsterdam

Redactie-adres
Sanquin, Postbus 9892
1006 AN Amsterdam
bloedbeeld@sanquin.nl

Abonnementen
Zie redactie-adres
Jaarabonnement is gratis
Deze mailing is o.a. verzorgd op basis van 
het adressenbestand van IMS Health.
Wijzigingen voor dit bestand kunt u door-
geven via nl.onekey-updates@nl.imshealth.com

©Bloedbeeld

Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie.

ISSN 1572-803X

Actueel



April  Bloedbeeld  3  

Bloedbeeld

Het beeld
Het oppervlak van antigeenpresenterende cellen wordt 
zichtbaar door het eiwit DC-SIGN aan te kleuren (groen; 
linksboven). Eiwitten worden opgenomen in de cel via 
blaasjes die het zogenaamd early endosome vormen (groen; 
rechtsboven). Von Willebrand Factor (vWF) is in dezelfde 
cellen rood aangekleurd (midden), en de celkernen blauw 
(onder). Als de beelden over elkaar gelegd worden is duide-
lijk dat vWF vooral op het celoppervlak bindt en niet wordt 
opgenomen.

De boodschap
Factor VIII bindt in de circulatie aan vWF en dit kan de 
opname van Factor VIII in antigeenpresenterende cellen 
moduleren. Daardoor worden andere stukjes Factor VIII 

door deze cellen gepresenteerd aan de cellen die betrokken 
zijn bij de vorming van antistoffen gericht tegen Factor VIII. 

Het onderzoek
Hemofiliepatiënten die met Factor VIII behandeld worden 
kunnen antistoffen tegen Factor VIII ontwikkelen, waardoor 
deze factor niet meer werkt. We willen weten hoe we kunnen 
voorkomen dat deze antistoffen worden gemaakt.

Referentie
Sorvillo N, Hartholt RB, Bloem E, Sedek M, ten Brinke A, van der Zwaan C, van 
Alphen FP, Meijer AB, Voorberg J. Von Willebrand factor binds to the surface of 
dendritic cells and modulates peptide presentation of factor VIII. Haematologica 
2016; 101(3):309-18.
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Alles-onder-één-dakprincipe
De risicoscheiding is een belangrijke 
maatregel om te zorgen dat Nederland 
zelfvoorzienend blijft op het gebied van 
bloedproducten. “Ook al bewegen we ons als 
speler op commerciële markten, we blijven 
een not-for-profitorganisatie”, benadrukt 
Van den Berg. “Onze opbrengst vloeit direct 
terug in de organisatie en komt onder meer 
ten goede aan onze grote researchafde-
ling. Het baanbrekend onderzoek dat men 
daar verricht, is weer van betekenis voor de 
Bloedbank en Sanquin Plasma Products. Dat 
is precies waarom we zo hechten aan ons 
alles-onder-één-dakprincipe. Sanquin is een 
uniek instituut in de wereld. Alle activiteiten, 
van de afname van het bloed tot het veilig bij 
de patiënt brengen van bloedcomponenten 
en plasmageneesmiddelen, met alle stappen 
daartussen, vinden onder één dak plaats. 
Afname, diagnostiek, productie en onder-
zoek. Dit alles-onder-één-dakprincipe is een 
voorwaarde voor het succes van Sanquin en 
willen we voor de komende jaren zeker stel-
len. Het ministerie van VWS ziet het belang 
hiervan gelukkig ook in.”

Bloedbank
Sanquin wordt met verschillende uitdagingen 
geconfronteerd, niet in de laatste plaats de 
dalende vraag naar kort houdbare bloedcom-
ponenten. Die dalende vraag is een van de 
redenen waarom de Bloedbank de afgelopen 
jaren een reorganisatie heeft uitgevoerd, met 
onder meer inkrimping van het aantal af-
name- en bewerkingslocaties. “Dat er minder 
vraag is naar bloedcomponenten komt door 
zuiniger en effectiever bloedgebruik; dat is 
natuurlijk goed nieuws voor de patiënt”, zegt 
Van den Berg. “Wellicht daalt de vraag nog 
een klein beetje, maar we verwachten dat die 
zich zal stabiliseren. De Bloedbank heeft de 
dalende trend knap opgevangen. Mocht de 
daling toch sterk doorzetten, dan zullen we 
opnieuw aanpassingen moeten doen in onze 
organisatie.”
Komend jaar wil Sanquin de service aan 
donors verbeteren, onder meer door te rea-
liseren dat donors zelf afspraken in kunnen 
boeken. Van den Berg: “De donorgemeen-
schap is van zeer groot belang voor Sanquin, 

De uitdagingen 
van Sanquin

Personalia

Elke Veldkamp

De nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Sanquin, Dirk Jan van den Berg, 
combineert aanzienlijke bestuurlijke ervaring 
met financiële expertise en kennis van de 
overheid. Daarmee is hij de persoon bij uitstek 
om de komende jaren leiding te geven aan 
Sanquin. Hij heeft twee grote opdrachten: 
de strategie voor de toekomst van Sanquin 
verder ontwikkelen en de risicoscheiding van 
het publieke en private deel van de organisatie 
verder uitwerken.

“Sanquin is een zeer interessante organisatie 
met haar maatschappelijke taak.”, begint 
Van den Berg. “Donors geven een bijzondere 
gift, wij hebben de opdracht daar respectvol 
mee om te gaan en deze gift optimaal te 
gebruiken. Er zitten veel vraagstukken aan 
vast, onder meer de complexe combinatie 
van onze publieke taak en onze activiteiten 
in de commerciële arena.” De behoefte aan 
risicoscheiding tussen de verschillende onder-
delen is steeds urgenter geworden, stelt Van 
den Berg. “De boodschap van de stichting 
– het verantwoordelijk zijn voor de bloed-
voorziening en de voorziening van plasma-
geneesmiddelen zonder winstoogmerk – moet 
helder en herkenbaar blijven. Hierbij helpt 
een duidelijke organisatie waarin de activi-
teiten die zich in een commerciële omgeving 
afspelen apart staan. Het ministerie van VWS 
steunt deze lijn.” De divisie Plasmaproducten 
is inmiddels al omgezet in een aparte BV: 
Sanquin Plasma Products BV. Voor de divisie 
Reagents heeft Sanquin het voornemen ook 
een BV op te richten. Een holding, het volle 
eigendom van Sanquin, wordt de eigenaar 
van die BV’s. “Zo voorkomen we ook dat de 
andere onderdelen van Sanquin risico lopen 
met de marktconforme en internationale 
activiteiten van deze divisies.”
Of ook andere onderdelen bij de holding 
worden ondergebracht kan Van den Berg nog 
niet zeggen. “Dit hangt af van de dynamiek 
in de wereld om ons heen. Het diagnostiek-
veld bijvoorbeeld is flink in beweging. Private 
partijen op dit gebied kunnen ons speelveld 
veranderen. Dat vraagt aanpassingen aan 
onze kant.”

Dirk Jan van den Berg (Hilversum, 1953) studeerde 
cum laude af in de econometrie en actuariële 
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Van 1989 tot 1992 was hij plaatsvervangend 
directeur-generaal Buitenlandse Economische 
Betrekkingen op het ministerie van Economische 
Zaken. Daarna bekleedde Van den Berg de functie 
van secretaris-generaal op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Na een aantal jaren als per-
manente vertegenwoordiger van Nederland bij de 
Verenigde Naties in New York, werd Van den Berg 
in 2005 benoemd als ambassadeur van Nederland 
in China en Mongolië. Vanaf 2008 was hij voorzitter 
van het College van Bestuur van de TU Delft. Per 
september 2015 is hij voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Stichting Sanquin.
www.linkedin.com/in/dirk-jan-van-den-berg-a337761b



April  Bloedbeeld  5  

ook met de dalende vraag naar bloed. We 
hebben voortdurend nieuwe donors nodig, 
want ongeveer tien procent van de donors 
raakt donor-af wegens een te hoge leeftijd, 
ziekte of andere reden waarom ze niet kunnen 
doneren. Overigens blijft onze behoefte aan 
plasma constant, vanwege de vraag naar 
plasmageneesmiddelen.” De Bloedbank richt 
zich bij de werving van nieuwe donors in het 
bijzonder op jongeren en missing minorities – 
mensen met een niet-westerse achtergrond. 
“Jongeren om de vergrijzing onder onze 
donors op te vangen. Zij hebben nog een 
lange donorcarrière voor zich. En de missing 
minorities vanwege hun specifieke bloed-
groepen, waarnaar meer vraag is wegens de 
veranderende samenstelling van de Neder-
landse bevolking.”
Van den Berg verheugt zich op het gastheer-
schap van Nederland tijdens Wereld Bloed-
donordag op 14 juni 2016. “Sanquin zal deze 
dag samen met de Donorvereniging Neder-
land organiseren. Een uitgelezen kans om 
donors wereldwijd te bedanken voor hun gift 
en wereldwijd aandacht te vragen voor het 
belang van donorschap.”
Met de ziekenhuizen werkt Sanquin samen 
aan efficiënter voorraadbeheer, onder meer 
met behulp van een ‘toolbox’ waarmee de 
ziekenhuizen hun voorraad beter kunnen 
plannen. En met de crediteringsregeling wordt 
verspilling van bloed tegengegaan. “We wil-
len allemaal verspilling in de zorg voorko-
men”, zegt Van den Berg. “Goed voorraadbe-
heer draagt daar zeker aan bij.“

Research
De 250 medewerkers van de divisie Research 
blijven komende jaren doorgaan met hun 
onderzoek geïnspireerd op medical needs. 
“Sanquin Research functioneert op hoog 
niveau in het wetenschappelijk veld”, zegt 
Van den Berg. “We proberen een betere 
positie te krijgen bij de financiering van 
onderzoek in Nederland en Europa. Ons streven 
is dat NWO rechtstreeks subsidies voor onder-
zoek aan Sanquin verstrekt, en niet via de 
partners met wie wij samenwerken. We willen 
voor jonge onderzoekers een aantrekkelijk 
klimaat blijven scheppen om bij ons aan de 
slag te gaan.”

Innovatie krijgt de komende jaren nog meer 
aandacht, door het onderzoek bij Research 
meer te verbinden met het werk in de andere 
divisies. “Het ligt ook voor de hand dat we 
ons onderzoekswerk nog meer vervlechten 
met dat in de academische medische centra, 
vooral die in Amsterdam, bijvoorbeeld door 
meer dubbelaanstellingen.”

Diagnostiek
De divisie Diagnostiek ondervindt een terug-
lopende vraag van klanten, in lijn met de 
landelijke trend in afnemende vraag naar 
laboratoriumdiagnostiek. 
Er is meer schaalgrootte nodig, vandaar dat 
Sanquin samen met vijf ziekenhuizen het 
plan heeft opgevat om (een deel van) de 
diagnostische activiteiten te bundelen. Van 
den Berg: “Het is de bedoeling dat er een 
alliantie komt tussen Sanquins patiënt-
gerelateerde diagnostische activiteiten en 
de laboratoria van het Flevoziekenhuis in 
Almere, het MC-Zuiderzee in Lelystad en het 
MC-Slotervaart, het OLVG (locaties Oost en 
West) en het BovenIJ Ziekenhuis in Amster-
dam. De oprichting van de alliantie heeft 
flinke vertraging opgelopen. Op uitvoerend 
vlak gebeurt er wel al veel: we stemmen al 
verschillende activiteiten op elkaar af en 
concentreren ze op één plek om efficiënter 
te werken. Maar of en wanneer de alliantie 
daadwerkelijk actief wordt, kunnen we nog 
niet zeggen.” Ondertussen voert Sanquin 
ook verkennende gesprekken met het AMC 
en VUmc over samenwerking. “Zij verrichten 
veel research en topdiagnostiek, hun weten-
schappelijk profiel past goed bij ons. Samen-
werking met hen zal de alliantie ook niet 
bijten.”

Sanquin Plasma Products BV
Sanquin Plasma Products BV is het onderdeel 
van Sanquin dat plasmageneesmiddelen 
produceert, zowel onder Sanquin-vlag als in 
opdracht van derden. Een belangrijk product 
is het geneesmiddel Cinryze, voor patiënten 
met hereditair angio-oedeem (daarbij ontstaan 
spontane zwellingen op en in het lichaam 
waaraan men kan overlijden). Sanquin maakt 
dit middel in opdracht van farmaceutisch 
bedrijf Shire ook voor Amerikaanse patiënten, 

uit Amerikaans plasma. Tijdens een inspectie 
van de Amerikaanse FDA bleek dat Sanquin 
niet volledig compliant was aan de regelge-
ving voor de productie, vandaar dat de FDA 
een warning letter afgaf. Van den Berg: “De 
belangrijkste opdracht voor 2016 is zorgen 
dat onze compliance, de completering en 
vooral ook implementatie van onze kwali-
teitssystemen, tot in de puntjes klopt, zodat 
de productie van Cinryze voor de Amerikaan-
se markt geen gevaar loopt. Verder moeten 
we zo goed mogelijk voldoen aan alle ver-
plichtingen die we hebben op het gebied van 
Contract Manufacturing Organization (het 
produceren van geneesmiddelen in opdracht 
van derden, uit door die derden aangeleverd 
plasma – red.).” Deze CMO-productie gaat 
flink groeien in de komende jaren, zo neemt 
het volume plasma dat Sanquin in opdracht 
van haar Amerikaanse partner Baxalta 
fractioneert van 500.000 liter nu toe naar 
1,6 miljoen liter in 2019. “We zijn druk bezig 
ruimte te creëren in de fabriek voor die groei. 
Als dat allemaal goed loopt, kunnen we 
ons richten op het ontwikkelen van nieuwe 
geneesmiddelen onder Sanquin-vlag.”

Tot slot benadrukt de nieuwe voorzitter dat 
Sanquin beter en transparanter moet com-
municeren over wat de organisatie is en wat 
zij doet. “Voor veel mensen blijkt dat heel 
onduidelijk. En dat is zonde, er gebeuren 
hier zó veel bijzondere activiteiten, waar 
patiënten wereldwijd mee geholpen worden. 
Dat mogen we best meer onder de aandacht 
brengen.”
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Sanquin participeert in verschillende onder-
zoeken waarbij immunomonitoring wordt 
ingezet. Zo onderzoekt de divisie Research 
onder leiding van Carlijn Voermans en Sacha 
Zeerleder samen met de afdeling Hematologie 
van het AMC graft-versus-host ziekte bij 
leukemiepatiënten. Bij deze ziekte keren na 
een allogene stamceltransplantatie de donor-
cellen zich tegen de ontvanger. De afweercellen 
van de donor beschouwen de cellen van de
patiënt als vreemd en vallen deze aan. 
Sanquin heeft inmiddels veel bloedmonsters 
verzameld van patiënten die wel en die 
geen graft-versus-host ziekte ontwikkelden. 
Turksma: “We hebben een uitgebreid panel 
van assays samengesteld waarmee we enorm 
veel markers kunnen meten en kunnen 
analyseren welke specifieke populatie van 
cellen en processen van het immuunsysteem 
belangrijk zijn voor het ontwikkelen van graft-
versus-host disease. Als we die in beeld hebben, 
kunnen we voorspellen welke patiënten 
verhoogd risico lopen.” Ten Brinke vult aan 
dat die toekomstige risicogroep dan met extra 
aandacht kan worden gevolgd. “Indien nodig 
kun je dan vroegtijdig ingrijpen. Maar zover 
zijn we nog lang niet.”

Sikkelcelanemie
Met het nieuwe platform gaat Sanquin meer 
van dit soort gezamenlijke projecten met 
academische partners opzetten. Als voorbeeld 
noemt Ten Brinke een klinische studie naar 
sikkelcelanemie samen met Karin Fijnvan-
draat, kinderhematoloog in het AMC. Als de 
subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, kan 
het onderzoek beginnen. Fijnvandraat legt 
uit dat sikkelcelanemie een erfelijke vorm 
van bloedarmoede is, die vooral voorkomt 
bij mensen van Afrikaanse afkomst. “Een op 
de acht van hen is drager en in Nederland 
zijn ongeveer 2000 patiënten. Ze hebben 
een afwijking in het hemoglobine. Als het 
zuurstofgehalte in hun bloed daalt, bijvoor-
beeld door kou, dan worden de mooie ronde 
rode bloedcellen ineens sikkelvormig. Die 
sikkelvormige bloedcellen lopen vast in de 
kleinere bloedvaten, waardoor vitale organen 
onvoldoende zuurstof krijgen.”
De behandeling van sikkelcelanemie bestaat 
uit bloedtransfusies. Het probleem van de 

Sanquin start platform 
voor immunomonitoring

Diagnostiek

John Ekkelboom

Immunotherapieën spelen een steeds belang-
rijkere rol bij de aanpak van allerlei ziekten. 
Voor de ontwikkeling van die behandelingen, 
om inzicht te krijgen in de betreffende ziekte-
beelden en om te bepalen of een behande-
ling bij een bepaalde patiënt aanslaat, is 
het belangrijk de werking van het immuun-
systeem te analyseren. Ter ondersteuning 
van wetenschappers, artsen en farmaceuten 
heeft Sanquin een platform voor immuno-
monitoring in het leven geroepen.

Immunomonitoring is voor Sanquin zeker 
geen nieuwe activiteit. De divisies Diagnos-
tiek, Research en Reagents houden zich hier 
al jaren mee bezig. Sanquin heeft inmiddels 
veel deskundigheid opgebouwd en allerlei 
assays ontwikkeld. Deze assays zaten echter 
verdeeld over diverse expertises en waren 
niet zo zichtbaar, zelfs niet binnen Sanquin. 
“Dat willen we nu veranderen door voortaan 
als één platform naar buiten te treden en 
onze expertise aan derden aan te bieden”, 
vertelt coördinator immunomonitoring Anja 
ten Brinke. Geïnteresseerde partijen kunnen 
volgens haar vanaf nu met al hun vragen 
over immunomonitoring terecht bij één loket: 
immunomonitoring@sanquin.nl. “Wij denken 
mee en kijken welke assays – eventueel aan-
gepast aan de doelstelling – daar het beste 
op aansluiten en welke divisie of divisies we 
moeten inschakelen. Zo wordt het voor de 
klanten overzichtelijker en krijgen ze de beste 
begeleiding.”

Gestandaardiseerd en betrouwbaar 
Annelies Turksma, die samen met Ten Brinke 
de immunomonitoring-services opzet, bena-
drukt nog eens de deskundigheid van Sanquin 
op dit terrein. Dit is volgens haar vooral te 
danken aan de grote researchdivisie die zich 
richt op bloed inclusief de daarin voorkomende 
immuuncellen. Het is zinvol om de kennis die 
daar is opgebouwd, aan derden beschikbaar 
te stellen. “Wij hebben de academische ken-
nis, werken volgens standaard-protocollen 
en hebben een optimale logistiek ontwikkeld. 
Deze combinatie van kennis en uitvoering is 
uniek. Onze gestandaardiseerde en betrouw-
bare aanpak maakt het mogelijk studies 
onderling met elkaar te vergelijken.”

Anja ten Brinke
Annelies Turksma
Karin Fijnvandraat
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veelvuldige bloedtransfusie is dat 30% van de 
patiënten antistoffen aanmaakt tegen donor-
bloedgroep-antigenen, waardoor het donor-
bloed wordt afgebroken. Op een rode bloedcel 
zitten ongeveer 300 verschillende bloedgroep-
antigenen. Die van de donor en van de ont-
vanger zijn nooit allemaal dezelfde. De onder-
zoekspartners willen het immuunsysteem van 
patiënten voor en na een transfusie bestuderen. 
“We hopen met een serie assays van Sanquin 
te achterhalen hoe het immuunsysteem ver-
schillend reageert bij patiënten die wel en die 
geen antistoffen maken”, zegt Fijnvandraat. 
“We denken dat bij iedereen het immuun-
systeem wordt geactiveerd, maar dat bij 
degenen die geen antistoffen produceren 
die activatie wordt onderdrukt. Dit gaan we 
testen door naar de activatie van regulerende 
en helper T-cellen te kijken en hun interactie 
met B-cellen. Als je dat mechanisme eenmaal 
begrijpt, kun je risicopatiënten bijvoorbeeld 
vóór de transfusie een geneesmiddel geven, 
dat de productie van antistoffen tegengaat.”

CD4-cellen
Een ander samenwerkingsproject dat binnen 
enkele maanden zal starten is dat tussen 
Sanquin en het RIVM. Dit onderzoek zal meer 
inzicht moeten geven in de effecten van griep-
vaccinatie, om deze verder te optimaliseren. 
Het RIVM ontwikkelt zelf geen griepvaccins 
maar bestudeert het onderliggende mecha-
nisme ervan en geeft adviezen. Debbie van 
Baarle, hoofd van de afdeling Immuun 
Mechanismen bij het Centrum voor Infectie-
ziektenbestrijding van het RIVM, wil samen 
met haar collega’s meer inzicht krijgen in de 
rol van de CD4-cellen. “Deze cellen helpen de 
cytotoxische CD8-cellen die de geïnfecteerde 
cellen direct doden en helpen ook de B-cellen 
die antistoffen aanmaken. CD4-cellen zijn zelf 
ook antigeen-specifiek. Sanquin heeft een mooi 
systeem ontwikkeld om antigeen-specifiek uit 
te lezen hoeveel van die CD4-cellen aanwezig 
zijn die gericht zijn tegen bijvoorbeeld het 
griepvirus. Van die assay willen we graag 
gebruik maken.” Met het project met Sanquin 
wil Van Baarle in de bloedmonsters van twee 
bestaande RIVM-vaccinatiecohorten onder-
zoeken hoe de CD4-cellen reageren op vac-
cinatie. “Het huidige griepvaccin bestaat uit 

twee opgezuiverde onderdelen van het griep-
virus. Het zou mooi zijn om er een onderdeel 
aan toe te voegen waarop de CD4-cellen 
reageren. Vooral voor ouderen zou dat een 
welkome aanvulling zijn, omdat het bij hen 
lastiger is een antistofrespons te induceren.”

Farmaceutische bedrijven
Naast academische groepen schakelen ook 
farmaceutische bedrijven de hulp van Sanquin 
in. Sanquin heeft een set unieke assays op het 
gebied van antigeen-specifieke cytotoxische 
T-cellen. Turksma: “Zo doen wij nu onderzoek 
voor een internationale farmaceut om de 
meest veelbelovende epitopen te selecteren 
met in vitro assays en op basis van patiënten-
materiaal. Deze epitopen zullen de basis 
vormen voor een therapie die het afweersys-
teem van de patiënt helpt specifiek kanker-
cellen aan te vallen.” Als ander voorbeeld 
noemt Ten Brinke dat er tegenwoordig veel 
fase I en II-studies worden opgezet om ook 
proof of mechanism aan te tonen. “De kracht 
van Sanquin is dat wij met onze expertise 
van het immuunsysteem kunnen adviseren 
welke assays inzicht geven, bestaande assays 
kunnen aanpassen aan de specifieke vraag 
en, indien nodig, geheel nieuwe assays kun-
nen ontwikkelen. Zo kunnen wij met ons 
immunomonitoring-platform op iedere vraag 
het juiste antwoord geven.”

www:sanquin.nl/en/products-services/immunomonitoring-
services 

Anja ten Brinke (Vriezenveen, 1974) studeerde medische bio-
logie in Utrecht. Ze promoveerde in 2002 op een proefschrift 
over longsurfactant bij de faculteit biochemie en celbiologie 
in Utrecht. Daarna werd ze onderzoeker bij de afdeling 
Immunopathologie van Sanquin. Sinds 2008 is ze groepsleider, 
in eerste instantie met een focus op dendritische cellen en te-
genwoordig is haar onderzoek gericht op Immuunmodulatie 
en immunomonitoring op het grensvlak van fundamenteel 
en toegepaste research.
www.linkedin.com/pub/anja-ten-brinke/10/21b/837
a.tenbrinke@sanquin.nl

Annelies Turksma (Nijmegen, 1981) studeerde biomedische 
wetenschappen aan de VU in Amsterdam en deed vervolgens 
een master oncologie aan het VUMC. Ze promoveerde in 
2013 aan de faculteit der geneeskunde van de VU op het 
onderwerp tumor-immunologie. Daarbij richtte zij zich op 
dendritische celvaccinatie in hoofdhalskanker en TILs in 
darmkanker. Sinds 2014 werkt ze als postdoc bij Sanquin, 
waar ze immunomonitoring-services opzet.
www.linkedin.com/in/annelies-turksma-8b0b4946 
a.turksma@sanquin.nl

Karin Fijnvandraat (Amsterdam, 1964) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde 
ze in 1998 op het gebied van hemofilie, waarvoor zij experi-
menteel onderzoek deed bij Sanquin en klinische studies 
verrichtte bij de afdeling vasculaire geneeskunde van het 
AMC. Daarna volgde zij de opleiding tot kinderarts. In 
februari is zij bij het AMC benoemd tot hoogleraar kinder-
hematologie. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s zijn 
antistofvorming bij patiënten met hemofilie en de etiologie 
van cerebrale infarcten bij sikkelcelziekte.
www.linkedin.com/pub/karin-fijnvandraat/22/b44/a8b
c.j.fijnvandraat@amc.nl

Debbie van Baarle (Delft, 1973) studeerde biomedische 
wetenschappen in Leiden. In 2000 promoveerde ze aan de 
Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de rol 
van het Epstein-Barr virus in Hiv-geïnfecteerden. Vervolgens 
werkte ze als senior staflid bij de divisie Research van 
Sanquin en aansluitend als universitair hoofddocent bij 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Sinds 2013 is ze 
hoofd van de afdeling Immuun Mechanismen bij het Centrum 
voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM, met speciale 
aandacht voor vaccinaties. 
www.linkedin.com/pub/debbie-van-baarle/17/14a/a75 
debbie.van.baarle@rivm.nl

Debbie van Baarle



8  Bloedbeeld  April

of aangeboren) probleem in het complement-
systeem, een deel van het ‘aangeboren’ 
afweersysteem. Kyra Gelderman doet bij 
Sanquin diagnostisch onderzoek naar het 
complementsysteem. “De kracht van het 
complementsysteem ten opzichte van het 
adaptieve immuunsysteem is de enorm snelle 
respons”, zegt Gelderman. “Herkent het com-
plementsysteem een bacterie, dan reageert 
het onmiddellijk met een hele sterke afweer-
respons. Waar het adaptieve afweersysteem 
al gauw een week nodig heeft om de afweer 
goed in stelling te brengen, komt het com-
plementsysteem al binnen enkele seconden 
in actie. Maar zo’n snelle en massale reactie 
moet ook weer tijdig worden afgebouwd om 
schade aan het eigen weefsel te voorkomen. 
Dat afbouwen is precies waar het misgaat bij 
C3 glomerulopathie.”

Antistof blokkeert afbraak
Complement kan geactiveerd worden via 
drie verschillende routes: de klassieke, de 
alternatieve en de lectineroute. Vooral de al-
ternatieve route is bij C3 glomerulopathie be-
langrijk. Gelderman: “In die route wordt via 
enkele tussenstappen het eiwit C3 geactiveerd 
als onderdeel van de afweerreactie. C3 vormt 
samen met andere geactiveerde alternatieve-
route eiwitten het alternatieve-route C3-
convertase (C3bBbP). Dit enzymcomplex 
knipt en activeert het volgende eiwit in de 
route. Om massale activatie te voorkomen, 
vervalt dit C3-convertase vrij snel. Kinderen 
met DDD of C3 glomerulonefritis hebben 
echter vaak een antistof in hun bloed – C3 
nephritic factor – dat de afbraak van dat 
convertase blokkeert. Daardoor blijft het 
actief, wat leidt tot overmatige complement-
activatie die vooral in de nier tot veel comple-
mentactivatie en schade leidt.”
Met de wetenschap dat de antistof C3 nephritic 
factor een goede marker is voor DDD kan 
in principe al in een heel vroeg stadium een 
bloedtest worden uitgevoerd, zonder een 
invasief biopt. Tot voor kort kon Sanquin 
met de bestaande test de antistof vaak niet 
aantonen, ook al moest die er volgens de 
artsen vrijwel zeker zijn. Oosterveld: “Bij onze 
vijf patiënten was de test viermaal negatief 
en eenmaal twijfelachtig. Ook toen we in het 

Verbeterde test 
voor C3 glomerulopathie

Diagnostiek

Pieter Lomans

In samenspraak met kinderartsen van het 
AMC heeft Sanquin een verbeterde test 
ontwikkeld voor C3 glomerulopathie, een 
zeer zeldzame nierziekte die vooral bij 
kinderen voorkomt. 

Michiel Oosterveld en Tonny Bouts, kinderartsen 
in het AMC, werden enkele jaren geleden in 
korte tijd geconfronteerd met maar liefst vijf 
kinderen met Dense Deposit Disease (DDD). 
DDD en C3 glomerulonefritis zijn speciale 
vormen van glomerulonefritis, een zeldzame 
aandoening bij kinderen die plotseling zeer 
ernstig nierlijden vertonen. Oosterveld: “Een 
ontsteking van de nierfilters, de glomeruli, 
is bij kinderen meestal het gevolg van een 
infectie. Met de juiste zorg, waarbij soms dia-
lyse nodig is om de nierfunctie te ondersteunen, 
herstelt de nierfunctie doorgaans wel vanzelf. 
In uitzonderlijke gevallen gebeurt dat niet en 
zien we ondanks alle zorg en ondersteuning 
geen verbetering. Als arts word je dan onrustig. 
Kennelijk is er iets anders aan de hand. Dan 
wil je zo snel mogelijk de juiste diagnose voor 
de verdere behandeling.”

Vroeg onderscheid maken
Al komt DDD maar zelden voor, toch houden 
beide kinderartsen die optie ook in een vroeg 
stadium open. “Het probleem is”, zegt Bouts, 
“dat we in die eerste fase van de ziekte klinisch 
geen goed onderscheid kunnen maken tussen 
een voorbijgaande postinfectieuze glomeru-
lonefritis en een chronische vorm zoals C3 
glomerulonefritis of DDD. Kinderen komen 
hier omdat ze colakleurige urine hebben of 
niet meer kunnen plassen, maar dan neem 
je niet onmiddellijk een nierbiopt. Dat doe je 
pas bij het vermoeden dat er iets anders aan 
de hand is omdat de situatie niet verbetert. 
Bekijk je zo’n biopt onder de elektronen-
microscoop en zie je in de nierfilters dense 
deposits, dichte eiwitneerslagen, en aankleu-
ring van complementfactor C3, dan heb je te 
maken met Dense Deposit Disease.”
Kinderartsen willen het verschil tussen die 
tijdelijke, voorbijgaande en de chronische 
glomerulopathie liefst zo snel mogelijk 
bepalen. Dat is in principe ook mogelijk. 
De chronische C3 glomerulopathie (inclusief 
DDD) wordt veroorzaakt door een (verworven 

Michiel Oosterveld
Antonia Bouts
Kyra Gelderman
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buitenland de test lieten uitvoeren was de 
uitslag in de meeste gevallen negatief. Met 
Sanquin, een van de leidende laboratoria in 
Nederland op het gebied van complementonder-
zoek, zijn we gaan bespreken hoe dat mogelijk 
was. Lagen de afkappunten van de test te hoog, 
waren de onderliggende principes wel juist? 
Onze twijfels en vragen zijn opgepikt door Kyra 
Gelderman van Sanquin, die in samenspraak 
met ons naar een betere test is gaan zoeken.”

Complementdeskundigen
Dat C3 echt de oorzaak is, valt bijvoorbeeld 
af te leiden aan patiënten met een aangeboren 
complementdeficiëntie bij wie de C3 route 
niet kan worden geactiveerd. Hebben deze 
patiënten de antistof tegen het C3 convertase 
in hun bloed, dan krijgen ze de nierziekte 
niet. Aan de andere kant is nog altijd niet 
bekend wat er precies misgaat in het com-
plementsysteem en hoe de ziekte exact wordt 
veroorzaakt. Er valt nog veel te ontdekken 
aan het complementsysteem.
Een van de redenen waarom de test zo complex 
is, heeft te maken met de antistof zelf, de C3 
nephritic factor. Gelderman: “De C3 nephritic 
factor is niet één type antistof, maar eigenlijk 
een verzamelnaam voor meerdere, verschil-
lende antistoffen. Al die antistoffen blokkeren 
het convertase, maar ze doen dat door op 
verschillende epitopen, op verschillende stukjes 
van het convertase te gaan zitten.” Vergelijk 
het met een fiets die onbruikbaar wordt 
gemaakt door de band met een priem lek te 
prikken, met een stuk hout tussen de spaken 
te steken of met een steeksleutel het stuur 
eraf te schroeven. Het effect van priem, hout 
en steeksleutel is hetzelfde, maar als ‘antistof-
fen’ tegen het fietsen verschillen ze behoorlijk. 
“Dat maakt een C3 nephritic factor test niet 
helemaal sluitend”, zegt Gelderman, die haar 
licht daarover opstak bij vooraanstaande 
complementdeskundigen. “Met meer verschil-
lende testen, vang je de meeste positieven, 
maar dit is ook arbeidsintensief en kostbaar; 
een selectie van twee testen heeft dan de 
voorkeur, luidde het devies.”

Combinatietest
Met een combinatie van twee verschillende 
testen is volgens dezelfde deskundigen 

vooralsnog het beste resultaat te bereiken. 
Gelderman: “Allereerst test je of er antistoffen 
aanwezig zijn. Daarna doe je een functionele 
test, die vaststelt of de antistof inderdaad 
het convertase blokkeert en er een blijvende 
complementactivatie optreedt. Deze com-
binatie is beter dan de oude test, waarmee 
afbraakproducten van complementactivatie 
werden gemeten in een mix van serum van 
een patiënt en een gezonde persoon. Om 
het testen optimaal in de vingers te krijgen 
willen we in het begin graag direct contact 
met de artsen/aanvragers om de uitkomsten 
te vergelijken met het klinisch beeld dat zij 
zien. Op die manier kunnen we bij Sanquin 
de testen verder ‘finetunen’, terwijl artsen 
en andere aanvragers van de test een beter 
gevoel kunnen ontwikkelen voor wat de test 
precies meet en wanneer een aanvraag voor 
deze complementtest zinnig is.”
Bouts en Oosterveld stellen die terugkoppeling 
op prijs. Hoe eerder met een test een betrouw-
bare diagnose is te stellen, hoe sneller kinderen 
met C3 glomerulonefritis en DDD op de juiste 
manier behandeld kunnen worden. Hoewel 
een optimale behandeling helaas nog niet is 
gevonden. Bouts: “De antistoffen wegvangen 
met plasmaferese werkt tijdelijk, is vervelend 
voor de patiënt en werkt niet bij iedereen. 
Rituximab, corticosteroïden en diverse andere 
middelen lijken nauwelijks te werken. Bij 
onze vijf patiënten behaalden we hele goede 
resultaten met eculizumab, een antistof die 
terminale complementactivatie blokkeert, 
en dat hebben we beschreven in een artikel 
in the Clinical Journal of the American Society 
of Nephrology. Met de oproep om in interna-
tionaal verband deze behandeling verder te 
onderzoeken, omdat je alleen in Nederland 
nooit voldoende patiënten voor zo’n onder-
zoek bij elkaar krijgt.”

www.sanquin.nl/producten-diensten/diagnostiek/relatie-
beheer/nieuwsbrieven/februari-2016-item3/

Michiel Oosterveld (Barcelona, 1971), werd opgeleid tot 
kinderarts in het VUmc te Amsterdam na zijn studie ge-
neeskunde in Groningen. Hij promoveerde in 2008 op (het 
meten van het) eiwitmetabolisme bij op de Intensive Care 
opgenomen kinderen. Vervolgens volgde hij de opleiding 
tot kinderarts-nefroloog in Londen en Utrecht. Sinds 2009 
is hij staflid bij het Emma Kinderziekenhuis/AMC. Hij is 
medisch hoofd van de afdeling dialyse kinderen bij Dianet. 
Zijn aandachtsgebieden zijn C3-glomerulopathie, dialyse bij 
kinderen en primaire hyperoxalurie. 
www.linkedin.com/in/michiel-oosterveld-143a871b
m.oosterveld@amc.uva.nl

Antonia Bouts (Venlo, 1964), is opgeleid als kinderarts in 
Maastricht en Amsterdam. Tijdens haar fellowship kinder-
nefrologie in het AMC is zij gepromoveerd aan de UVA op 
onderzoek naar immunologische veranderingen en infectie 
risico bij kinderen met een chronische nierinsufficiëntie. Van 
2000 tot 2004 was zij werkzaam als kinderarts en nefroloog 
in het LUMC Leiden en sedert 2004 in het AMC. Ze is plaats-
vervangend opleider Kindernefrologie. Haar aandachts-
gebieden zijn niertransplantaties, nefrotisch syndroom/
glomerulonefritis, hemolytisch uremisch syndroom en 
antenatale nieraandoeningen.
a.h.bouts@amc.uva.nl

Kyra Gelderman (Enschede, 1976), studeerde medische 
biologie in Leiden. Zij promoveerde daarna in Leiden op 
gebied van het complementsysteem en heeft vervolgens 
als postdoc onderzoek gedaan aan autoimmuunziekten en 
transplantatie in respectievelijk Zweden en Leiden. Hierna 
heeft zij de opleiding tot medisch immunoloog gevolgd aan 
het VUmc in Amsterdam, waarna zij is gaan werken als 
medisch immunoloog/onderzoeker bij de divisie Diagnostiek 
van Sanquin.
www.linkedin.com/pub/kyra-gelderman/3/51a/682
k.gelderman@sanquin.nl
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Zeldzaam bloed steeds 
vaker vers verkrijgbaar

Bloedbank

Angela Rijnen

Het aantal donors met een zeer zeldzame 
bloedgroeptypering is gegroeid. Dankzij 
hun bereidheid om op verzoek te doneren, 
kunnen patiënten met antistoffen tegen 
veelvoorkomende bloedgroepen steeds vaker 
een vers bloedproduct toegediend krijgen.

De gasten zitten niet aan tafels, maar ze 
lopen rond, zitten hier en daar en krijgen ter 
plekke steeds een klein gerecht uitgereikt. Het 
concept van een ‘walking dinner’– een hippe 
naam voor wat een beetje lijkt op een lopend 
buffet. Afgezien van het culinaire aspect lijkt 
dit fenomeen wel wat op het doneren van 
bloed voor een patiënt die (een combinatie 
van) antistoffen heeft tegen bepaalde veel-
voorkomende antigenen op rode bloedcellen. 
Dat doen zeer zeldzame donors die zulke anti-
genen niet op hun rode bloedcellen hebben. 
Sanquin noemt ze ‘rare walking donors’. Het 
bloed van deze donors is uitgebreid getypeerd. 
Is er een patiënt die zeldzaam bloed nodig 
heeft, dan gaat Sanquin in het ‘rare walking‘ 
donorbestand op zoek naar een match. Als 
die er is, dan wordt de betreffende donor 
verzocht om te komen doneren. 

Geen ‘nee’ verkopen
Het algemene donorbestand van Sanquin 
is ook getypeerd, maar ‘slechts’ voor een 
twintigtal andere bloedgroepen dan A, B, O 
en Rh (Rhesus) CcDEe en K antigenen. De 
voorraad vers bloed van Sanquin bestaat uit 
bepaalde percentages van ruim twintig min-
der vaak voorkomende bloedgroepen. Dat 
is efficiënter, handiger en minder tijdrovend 
dan ad hoc testen voor bepaalde antigenen. 
“In overleg met de Landelijke Gebruikers-
raad bepalen we jaarlijks het percentage 
donors waarvan bepaalde kenmerken op de 
rode bloedcellen moeten ontbreken, om aan 
de vraag te kunnen voldoen”, legt Rianne 
Koopman, manager van de Unit Transfusie-
geneeskunde, uit. “We hoeven vrijwel nooit 
‘nee’ te verkopen. Dat is redelijk uniek, hoor, 
want in veel landen is van donors alleen het 
ABO-bloedgroepensysteem bekend, het RhD 
en soms ook de andere Rh en K antigenen.” 

Superzeldzaam 
Soms is veel zeldzamer bloed nodig. Daarom 
heeft Sanquin de laatste jaren meer aandacht 
besteed aan typering van zeer zelden voor-
komende bloedgroepen. “Sommigen zijn 
zo zeldzaam dat je ze in de normale donor-
populatie nooit tegenkomt”, aldus Rianne 
Koopmans. Ze legt uit dat Sanquin deze 
donors opspoort via typeringsprojecten. 
Een andere manier is om bloedbuisjes verder 
te typeren bij bepaalde bloedkenmerken 
waarbij de kans op een superzeldzaam ander 
kenmerk verhoogd aanwezig is. Of deze 
donors worden bekend omdat ze als patiënt 
in het ziekenhuis een transfusiereactie hebben 
gehad waarbij een zeldzame bloedgroep 
is ontdekt, of ze zijn familieleden van de 
patiënt. Normaal gesproken kunnen mensen 
die zelf een transfusie hebben gehad geen 
bloed doneren; exclusief voor het ‘rare’ donor-
bestand wordt hiervoor een uitzondering 
gemaakt.
“Het ‘rare walking’ donorbestand bestaat 
inmiddels uit bijna duizend donors die 
bepaalde hoogfrequente antigenen missen, 
ofwel een zeer zeldzame bloedgroep hebben. 
Daar lopen we internationaal mee voorop.” 
Dat zegt transfusiearts Fikreta Danovic. Ze 
is bij Sanquin onder meer verantwoordelijk 
voor donorselectie, -benadering en oproepen 
van donors. 
“Ook voor patiënten met zeer zeldzame en 
complexe serologieproblematiek, voor wie 
geen bloed op voorraad is kan, mits het niet 
om een al te groot spoedgeval gaat, steeds 
vaker vers bloed geleverd worden”, voegt 
haar collega Jessie Luken daar aan toe. 
“In dat geval wordt gezocht naar een match 
in het ‘rare walking’ donorbestand.” Is die 
match er, dan kan de donor op afroep komen 
doneren. Inmiddels gebeurt dat ongeveer 
75 keer per jaar. 

Minder diepvriesproduct
Het verse, zeldzame bloed van de ‘walking 
donors’ vermindert het beroep dat Sanquin 
doet op de ingevroren, zeer zeldzame bloed-
voorraad, de ‘Sanquin Bank of Frozen Blood’ 
(SBFB). De voorraad van deze diepvriesbloed-
bank is eveneens getypeerd en is door-
zoekbaar via bloedbankinformatiesysteem 

Rianne Koopman
Fikreta Danovic 
Jessie Luken
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e-Progesa. “Maar bloed uit de SBFB is zeer 
kostbaar”, aldus Jessie Luken, en dat merkt 
de klant natuurlijk direct. “De prijsstelling 
heeft onder meer te maken met de kosten 
voor onderhoud en bewaren van de voorraad 
en training van personeel. In nauw overleg 
met de Landelijke Gebruikersraad is Sanquin 
een project gestart om de SBPB kosten-
efficiënter te maken. Onderdeel daarvan is 
het verminderen van de voorraad ingevroren 
bloedproducten.” 
“Wij kunnen nu een betere service leveren: 
meer vers bloed, dat voor de klant veel 
goedkoper is, want we berekenen hiervoor 
nu nog de normale prijs”, benadrukt Rianne 
Koopman. Volgens haar is ingevroren bloed 
absoluut goed en veilig. “Wel moeten we 
voor het invriezen glycerol aan het product 
toevoegen. Dat moet er voorafgaand aan 
levering uitgewassen worden. Je ziet niet heel 
veel meer transfusiereacties na het toedienen 
van bloed dat is ingevroren geweest. De op-
brengst is soms wel wat minder, omdat met 
het uitwassen soms wat erytrocyten kapot 
kunnen gaan. Het blijft een gemanipuleerd 
product. Vers bloed is altijd te prefereren en is 
vele malen goedkoper.”

Meedenken
Een nadeel van vers bloed is dat de levering 
iets langer duurt. Het bloed uit de SBFB kan 
in een halve dag ter plekke zijn. Als je een 
donor moet oproepen, is met oproepen, bloed 
afnemen, bewerken en testen minimaal 
een dag gemoeid. Daarom kan bij ernstige 
spoed altijd een beroep worden gedaan op 
de voorraad van de SBFB. Maar zodra er een 
patiënt is met gecompliceerde serologie waar-
van vooraf in te schatten is dat er mogelijk 
transfusie nodig kan zijn, is het prettig als 
aanvragers anticiperen op het aanvragen 
van vers zeldzaam bloed. 
Jessie Luken: “Laat het ons tijdig weten. Je 
kunt de Unit Transfusiegeneeskunde altijd 
bellen voor advies. Vaak is er ook aanvul-
lend serologisch onderzoek nodig, dat door 
het laboratorium Erytrocytenserologie in 
Amsterdam kan worden verricht. Wij denken 
graag mee over wat de beste keuze voor de 
patiënt is.” En dat kan, als vers bloed geen 
optie is, een product uit de SBFB zijn, of een 

zoekopdracht in het buitenland. “Want wij 
hebben goede internationale contacten”, 
besluit Fikreta Danovic. 

Rianne Koopman (Veldhoven, 1961) studeerde geneeskunde 
in Nijmegen van 1979 tot 1986. Daarna specialiseerde ze 
zich tot internist en werkte van 1993 tot 2003 als staflid 
op de afdeling Hemostase/Trombose (later Vasculaire 
geneeskunde) in het AMC. Sinds 2003 werkt ze bij de Unit 
Transfusiegeneeskunde van Sanquin, waar ze manager is 
van de regio’s Noordwest en Noordoost.
r.koopman@sanquin.nl

Fikreta Danovic (Bijeljina, Bosnië, 1955) is vijftien jaar 
werkzaam bij Sanquin. Ze studeerde geneeskunde in Bosnië, 
waar ze zich specialiseerde als transfusiearts. Na haar komst 
in Nederland in 1996 moest ze een deel van haar medische 
opleiding opnieuw doen. In 2001 maakte ze een nieuwe start 
als donorarts bij de voormalige Bloedbank Midden-Neder-
land (Utrecht). Sinds 2003 werkt ze als transfusiearts bij de 
Unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin in Amsterdam. 
f.danovic@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/fikreta-danovic-74908bb9

Jessie Luken (Obdam, 1980) studeerde geneeskunde aan de 
VU en volgde de opleiding tot huisarts. In 2011 kwam ze in 
dienst bij Sanquin in Amsterdam. Ze werkt er als transfusie-
arts bij de Unit Transfusiegeneeskunde en het laboratorium 
Erytrocytenserologie. Ze werkt aan een promotieonderzoek 
binnen het project ‘Blood match’.
j.luken@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/jessie-luken-3573762b

Zikavirus: een 
bedreiging voor 
veilig bloed?

Christine Kramer, Ed Slot
Anky Koenderman

Het zikavirus grijpt in Latijns-Amerika om 
zich heen. Ook in Afrika en Azië wordt het 
zikavirus overgedragen naar de mens, maar 
niet zo omvangrijk als momenteel in Latijns-
Amerika. In Europa zijn er geen gebieden 
waar overdracht van zikavirus heeft plaats-
gevonden of plaatsvindt. De steekmuggen 
die zikavirus kunnen verspreiden komen in 
Europa lokaal voor, maar verspreiden het 
zikavirus tot op heden niet. In theorie is het 
mogelijk dat uitbraken van zikavirus zich op 
enig moment ook in Europa gaan voordoen. 
In de meeste gevallen verloopt een infectie 
met het zikavirus zonder ziekteverschijnselen. 
Ongeveer één op de vier mensen die besmet 
raakt met het virus krijgt wel ziekteverschijn-
selen. Deze ontstaan binnen zeven dagen na 
besmetting en zijn meestal mild van aard. 
Na enkele dagen is de infectie voorbij. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat een infectie met het 
zikavirus tijdens de zwangerschap schadelijk 
kan zijn voor het ongeboren kind. Vanwege 
de uitbraak van het zikavirus wordt zwangere 
vrouwen en vrouwen die zwanger willen 
worden, uit voorzorg, geadviseerd om met 
een arts de noodzaak van een reis naar de 
gebieden waar het zikavirus actief is goed te 
overleggen en uitstel te overwegen van reizen 
die niet noodzakelijk zijn1.

Bloeddonors
Nederlandse bloeddonors kunnen het zikavirus 
oplopen als zij buiten Europa verblijven. Ook 
vanwege andere infectieziektes die buiten 
Europa voorkomen, zoals West-Nijlkoorts, 
chikungunya en dengue (knokkelkoorts), 
neemt Sanquin geen bloed of bloedcompo-
nenten af bij donors die recent buiten Europa 
zijn geweest. De uitstelperiode die in acht 
wordt genomen is ten minste vier weken en 
daarmee ruimschoots langer dan de duur 
van een zika-infectie. Door deze donorselec-
tiemaatregel is het zikavirus op dit moment 
geen gevaar voor de veiligheid van bloedpro-
ducten van Sanquin Bloedbank en evenmin 
voor de veiligheid van plasmageneesmidde-
len van Sanquin Plasma Products BV.

www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus/Zikavirus_en_zwanger-
schap, geraadpleegd 12 februari 2016

1

Actueel
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Inside Out, Red

Jorie Tijs

Kunstbloed

In de eregalerie van het Rijksmuseum waren 
tot begin april de ‘Internal Objects in Three 
Parts’ van Anish Kapoor te bezichtigen. 
De drie kunstwerken van 3,5 bij 2,5 meter 
zijn gemaakt van witte en rode siliconenhars 
en doen denken aan bloederige, pezige 
vleesmassa’s. Met deze grote werken, die 
het midden houden tussen een schilderij 
en sculptuur, reageert de wereldberoemde 
kunstenaar op de late werken van Rembrandt. 
Zoals Rembrandt in zijn late werk het innerlijk 
van personages toont, doet Kapoor hier het-
zelfde, maar dan door letterlijk te proberen 
door te dringen in een binnenwereld van 
spiermassa, pezen en bloedvaten. Zijn einde-
loze fascinatie met het menselijk lichaam en 

de kleur rood speelt ook in dit drieluik weer 
een grote rol.

“Red, of course, is the color of the interior of our 
bodies. In a way it’s inside out, red.”

De kleur rood heeft een dominante plaats 
in het oeuvre van Anish Kapoor. Hij wijt dat 
gedeeltelijk aan zijn Indiase achtergrond, 
maar daarnaast ziet hij het bij uitstek als een 
kleur die emotie oproept. Rood is voor hem 
de kleur tussen hemel en aarde, van bloed 
en de binnenkant van ons lichaam. Het heel 
donkere rood, zoals hij dat ook in de werken 
‘Drip’ en ‘Drop’ gebruikte, heeft een enorme 
intensiteit, het oogt misschien wel donkerder 

Anish Kapoor
Drip, 2008
Glasvezel en verf, 269,5 × 193 × 149,9 cm
© Anish Kapoor. All Rights Reserved, DACS 2016. 
Photo: David Regen
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dan zwart. Kleur zien we volgens Kapoor niet 
zozeer met onze ogen, maar vooral met onze 
ziel omdat kleur (en de kleur rood heeft dat 
heel sterk) associatief werkt.

“Being an artist is a very long game. It is not a 
10-year game. I hope I’ll be around making art 
when I’m 80.”

Anish Kapoor werd in 1954 geboren in Bombay 
en opgevoed door een joodse moeder en een 
hindoeïstische vader. Na zijn jeugd in India 
vertrok hij begin jaren zeventig naar Londen 
waar hij aan twee kunstacademies studeerde. 
Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van 
de belangrijkste representanten van een gene-
ratie beeldhouwers die in de jaren tachtig in 
Londen is ontstaan. De vertegenwoordigers van 
‘New British Sculpture’ lieten zich niet meer 
leiden door het heersende minimalisme en 
conceptuele principes maar keerden terug naar 
het autonome object, naar poëtische zeggings-
kracht en een meer schilderkundige benadering.
Kapoor verwierf snel bekendheid met zijn 
beelden en installaties die zowel zintuigen 
als geest prikkelen. Van felgekleurde vormen, 
terpen van pigmentpoeder (‘1000 Names’) 
in zijn vroege jaren tot duizelingwekkende 
spiegelopbjecten en een wasschietend kanon 
(‘Shooting in the Corner’). Zijn kunstwerken 
zijn divers in afmeting – van enkele centimeters 
tot een installatie van meer dan honderd 
meter hoog (‘ArcelorMittal Orbit’) en ook divers 
qua materiaalgebruik – van traditionele, 
natuurlijke materialen zoals marmer, graniet, 
kalksteen en was tot hightech fiberglas, holle 
of juist bolle spiegels en roestvrij staal.

“Red is a colour I’ve felt very strongly about. 
Maybe red is a very Indian colour, maybe it’s one 
of those things that I grew up with and recognise 
at some other level.”

De kleur rood bergt vele krachtige en sym-
bolische betekenissen in zich die per cultuur 
verschillen. Kapoors integreert in zijn werk 
zowel de Oosterse als Westerse associaties met 
deze kleur. In het Westen wordt rood veelal 
gezien als een teken van liefde en gevaar. Dit 
zal mede ingegeven zijn door het feit dat bloed 
rood van kleur is, en dat het door mensen en 

dieren instinctief verbonden wordt met gevaar, 
met het (mogelijk) vloeien van bloed. In de 
associatie met bloed en daaraan verbonden het 
hart zit tegelijkertijd weer de positieve connota-
tie, namelijk die van liefde en verbondenheid. 
In de Indiase cultuur is de kleur rood alom 
aanwezig en positief van betekenis. Kapoor is 
zelfs zover gegaan een werk ‘My Red Home-
land’ te noemen. Het is de kleur die staat voor 
sensualiteit en reinheid, en die gedragen wordt 
door de bruid bij haar trouwen, bij feest- en 
herdenkingsdagen vaak gecombineerd met een 
tilak (rode stip) op het voorhoofd. Kapoor is 
zich er terdege van bewust wat hem er cultureel 
toe gebracht heeft om deze kleur veelvoudig te 
gebruiken maar volgens hem zit er meer achter. 
Vanaf de achttiende eeuw werd kleur onder 
andere gebruikt door schilders zoals William 
Turner om over te steken van kleur naar licht. 
Zelf neigt hij er juist toe van kleur naar duister-
nis te trekken. Rood heeft voor hem de krachtige 
zwartheid in zich die zich hiervoor leent. 
De kleur associeert met een donkere binnen-
wereld die hem mateloos boeit.

“In fact, all we ever do, is make our bodies, again 
and again.”

Kapoor maakte de werken ‘Drip’ en ‘Drop’ 
(2008) van glasvezel en verf. De grote, rode, 
reflecterende druppels worden getoond op 
een witte muur. Vooral ‘Drip’ oogt als een 
zware druppel bloed die op het punt staat toe 
te geven aan de zwaartekracht. Het kijken 
naar deze intens rode werken levert een 
tegenstrijdig gevoel op. Aan de ene kant kan 
een druppel bloed gezien worden als kwets-
bare menselijke materie, mogelijk pijnlijk 
en gruwelijk, terwijl het werk aan de andere 
kant van al het menselijke ontdaan is in zijn 
glanzende perfectie. Kapoor beschreef de 
kleur al als sterke katalysator van diepte en 
duisternis en het is intrigerend om te ervaren 
dat werken zoals ‘Drip’ en ‘Drop’ tegelijkertijd 
gewelddadig als delicaat en fragiel kunnen 
overkomen.

“I have nothing to say”

In 1990 mocht Kapoor Groot-Brittannië 
vertegenwoordigen op de Biënnale in Venetië. 

Zijn werk was nog maar bij een klein publiek 
bekend en hij was tot dan gewend aan men-
sen te vertellen waar zijn werk over ging en 
hoe ernaar moest worden gekeken. Zijn deel-
name aan de Biënnale in Venetië bleek een 
groot succes en plotseling had hij een enorm 
publiek. Daar gebeurde in zijn ogen iets heel 
bijzonders – plotseling gingen mensen hém 
vertellen wat zijn werk betekende. Het zorgde 
voor een fundamenteel andere kijk op zijn 
omgang met zijn publiek en benadering van 
wat hij maakt. Vanaf dat moment heeft hij 
vaak herhaald dat hij niets te zeggen heeft 
over het getoonde. Door te zwijgen laat hij de 
mogelijkheid open voor de kijker en het werk 
zelf om nieuwe en onvoorziene betekenissen 
te ontwikkelen.

“The journey of an artist is a journey of disco-
very and some engagement with the nature of 
material, with bodily things and all that has led 
me to this place. A fascination with red, over 
many, many years. I feel that one wants to open 
the story and not close it. I want this object to 
be here as if a real thing, as if a phenomena, a 
self-evident truth.”

Anish Kapoor, Monografie van David Anfam & Johanna 
Burton, 2009, uitgeverij Phaidon.
Interviews/artikelen van o.a. Ameena Meer (1989), Nicholas 
Baume (2008), Ina Cole (2007), Rachel de Meijer (2015).

Anish Kapoor
Drop, 2008
Glasvezel en verf, 221 x 218 x 97,5 cm
© Anish Kapoor. All Rights Reserved, DACS 2016. 
Photo: Dave Morgan
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Patiënten geven Sanquin 
ThuisService een 8,9

Plasmaproducten

Angela Rijnen

Ruim tien jaar komt Sanquin ThuisService bij 
mensen thuis om immunoglobulinen (helpen) 
toe te dienen. Die zorg geeft patiënten meer 
zelfstandigheid en regie over de behandeling 
en stelt ze in staat beter mee te doen op 
school, op het werk en in de samenleving. 
Dat blijkt uit een evaluatiestudie van het 
Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg (NIVEL).

Mensen met afweerstoornissen hebben een 
tekort aan immunoglobulinen. Dat kan tal 
van klachten veroorzaken, zoals vermoeid-
heid, veelvuldige en soms levensbedreigende 
infecties, abcessen en bij kinderen groeiachter-
stand. Regelmatige toediening van immuno-
globulinen, een plasmaproduct, doet veel 
van de klachten verminderen. Daarnaast 
blijken immunoglobulinen gunstige effecten 
te hebben bij een aantal neuromusculaire 
aandoeningen, worden ze toegepast bij be-
paalde auto-immuunziekten en bij zwangere 
vrouwen met immuunreacties tegen het 
bloed van hun ongeboren kind. 
In 2005 startte de Sanquin ThuisService (STS) 
met het thuis toedienen van immunoglobu-
linen, zowel subcutaan als intraveneus. Deze 
‘ziekenhuisverplaatste zorg’ wordt vanuit 
Sanquin aangestuurd door twee coördinatoren: 
Mary Muijs en Janneke Zwiers. In samenspraak 
met behandelaars en in samenwerking met 
een apotheek, een leverancier van hulpmid-
delen en een uitzendorganisatie voor gespeci-
aliseerde verpleegkundigen, zorgen zij dat de 
behandeling thuis veilig kan plaatsvinden. 

Onderzoek
De STS heeft een enorme groei doorgemaakt. 
Na tien jaar leefde er bij Sanquin behoefte 
aan een onafhankelijk onderzoek naar de 
ervaringen met de thuisservice. “Zo willen 
we de keuze voor en het belang van thuis-
behandeling goed kunnen onderbouwen”, 
legt Christine Kramer uit. Zij is als Medical 
Science Liaison bij Plasmaproducten betrokken 
bij de STS. “Allerlei partijen binnen de gezond-
heidszorg pleiten ervoor mensen waar moge-
lijk in hun eigen omgeving te behandelen, 
zodat ze zelf meer regie krijgen. Dat is fijn, 
maar hoe gaat dat dan werkelijk in de prak-
tijk en wat zijn de effecten? Internationaal 

zijn er wel enige studies gedaan, maar in veel 
van de ons omringende landen is intrave-
neuze medicatietoediening thuis ongebruike-
lijk – de behandeling beperkt zich daar tot 
subcutane injecties.”
Het NIVEL heeft 205 patiënten, 44 mantel-
zorgers, 43 voorschrijvers in het ziekenhuis 
en 21 STS-verpleegkundigen gevraagd naar 
hun ervaringen met de STS in vergelijking 
met zorg in het ziekenhuis. Alle deelnemende 
patiënten – jong en oud – hebben dat voor-
traject meegemaakt. 

Vaste prik
“We hebben patiënten, mantelzorgers en 
zorgverleners expliciet gevraagd naar de 
gezondheid en zelfstandigheid van de 
patiënten en naar gevolgen van de behande-
ling voor het deelnemen aan het dagelijks 
leven”, aldus Mattanja Triemstra. De senior 
onderzoeker op het gebied van Kwaliteit 
van Zorg vanuit Patiëntenperspectief bij het 
NIVEL is met Paul van Kessel auteur van het 
rapport uit 10 jaar Sanquin ThuisService: een 
evaluatieonderzoek.
De specialistische zorg van de STS biedt 
patiënten die afhankelijk zijn van toediening 
van immunoglobulinen grote voordelen, 
blijkt daaruit. Triemstra: “Wij doen veel 
onderzoek onder specifieke patiëntengroepen 
naar ervaringen met ziekenhuiszorg en thuis-
zorg. Waarderingscijfers variëren doorgaans 
tussen een 7,5 en 8,2 op een schaal van nul 
tot tien. In dit onderzoek scoorden patiënten 
gemiddeld een 8,9.”
Dit is exact één punt hoger dan hun waar-
dering voor dezelfde behandeling in het 
ziekenhuis. “Patiënten, maar ook mantel-
zorgers, hebben overwegend positieve 
ervaringen, vooral in de contacten met de 
STS-verpleegkundigen en coördinatoren. 
Daarnaast weegt zwaar in hun waardering 
mee dat hun dagelijks leven veel meer door-
gang vindt als de behandeling thuis plaats-
vindt. Dat kan op een voor hen geschikt mo-
ment en onderbreekt school of werk minder.”
De zorgverleners waarderen de STS met ge-
middeld een 8,3. “Verrassend was dat de zorg-
verleners in het ziekenhuis een beperkt beeld 
hebben van de effecten op de zelfstandigheid 
en participatie in het dagelijks leven die de 

Christine Kramer
Janneke Zwiers
Mary Muis
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patiënten van de STS ervaren”, viel Mattanja 
Triemstra vooral op. “Dat heeft waarschijn-
lijk te maken met wat ze terug horen én met 
hun beeld van de behandeling, dat zich meer 
richt op de medische effecten ervan.”
De STS-verpleegkundigen zien de gunstige 
invloed op de levenssfeer van hun patiënten 
juist wel. “En wat in hun antwoorden ook 
erg opviel was hun voldoening in het werk. 
Alle STS-verpleegkundigen zeggen het werk 
tot hun pensioen te kunnen volhouden. 
Opvallend hoog in vergelijking tot landelijke 
peilingen – daarin verwacht 47 procent van 
de verpleegkundigen het zo lang te kunnen 
blijven doen.”
Prikangst is ook onderzocht. Triemstra: “Mensen 
hebben de minste angst als ze geprikt worden 
door hun vaste STS-verpleegkundige. Die 
verpleegkundige komt er geweldig uit: het 
persoonlijke contact, de klik die er over het 
algemeen is – het wordt enorm gewaardeerd.”
De coördinatoren van de STS herkennen dat. 
“Bij een goede relatie met de vaste verpleeg-
kundige”, weet Janneke Zwiers, “is een keer 
misprikken veel minder erg dan bij iemand 
die voor het eerst komt of iemand die je 
helemaal niet mag. Dat gaat heel erg over 
een vertrouwensband met iemand hebben.”

Realistisch
Behalve lof zijn er ook verbeterpunten voor 
de STS genoemd: logistieke processen, zoals 
leveringen van medicatie en hulpmiddelen, 
minder verschuiven van afspraken en betere 
bereikbaarheid van de STS-verpleegkundigen. 
Dat er problemen met levering van genees-
middelen werden gesignaleerd, verbaast 
Mary Muijs niet. “Sanquin Plasma Products 
heeft de laatste twee jaar een slechte voor-
raadpositie gehad, waardoor onze apotheek 
regelmatig niet de voorraden bij patiënten 
kon wegzetten die gewenst waren. Helaas 
hebben we dat niet helemaal in de hand.”
“Het komt ook voor dat de geneesmiddelen 
en toedieningsmaterialen in twee leveringen 
bij de patiënt worden aangeboden”, vult 
Janneke Zwiers aan. “Wij gaan er bij de 
leveranciers op aandringen dat dit gelijktijdig 
moet gebeuren.”
En dan gaf twintig procent van de patiënten 
aan beter contact met de coördinatoren te 

willen. Wat vinden zij daarvan? “Niet leuk, 
wel realistisch”, vindt Janneke Zwiers. “Wij 
zijn met zijn tweeën begonnen en begeleidden 
de eerste tijd zo’n honderd patiënten”, vult 
Mary Muijs aan. “We kenden iedereen 
persoonlijk. Nu hebben we zo’n 750 tot 800 
mensen in de STS, soms starten er wekelijks 
tien nieuwe mensen. Als ik naar iemand in 
Maastricht moet voor een intake, kost dat 
een hele dag en met een volle mailbox erbij 
maak ik wel eens de keuze om het telefonisch 
te doen. Dan voel ik mezelf tekort schieten, 
omdat je elkaar niet in de ogen kunt zien.” 
Inmiddels is de STS uitgebreid met een onder-
steunende kracht die de coördinatoren van 
administratieve taken ontlast. 

Van harte welkom
De coördinatoren beseffen dat de groei er een 
nieuwe professionaliseringsslag nodig maakt. 
Aanbevelingen, zoals die om als coördinatoren 
in elk geval eenmaal per jaar elke patiënt te 
zien voor een evaluatiegesprek, ontvangen 
zij met open armen. Een ander belangrijk 
aandachtspunt waarmee ze aan de slag gaan 
is het ontwikkelen van foldermateriaal. Dat 
moet behandelaars in de ziekenhuizen en 
patiënten die in aanmerking komen voor 
thuisbehandeling vooraf beter informeren 
over wat de thuisservice inhoudt.
Het rapport verdwijnt dus niet in een la en 
kan ook extern gebruikt worden. “Met enige 
regelmaat komt de vraag terug of zorg-
verzekeraars deze dienstverlening moeten 
betalen”, aldus Mary Muijs. “Nu kunnen we 
verzekeraars laten zien: dit doen we, dit doet 
mensen goed, dit krijg je ervoor terug!”
“Ja, we hebben nu echt iets om te laten 
zien”, onderstreept Christine Kramer. “Ook in 
gesprekken met behandelaars horen we nog 
wel: thuisbehandeling hoeft niet, wij hebben 
onze dagbehandeling goed geregeld. Dat 
laatste is ook zo, maar nu hebben wij data 
die laten zien dat patiëntenbehandeling in de 
vertrouwde thuissituatie als prettiger wordt 
ervaren. Elke patiënt is bij ons van harte 
welkom!”

Website STS: www.sanquin.nl/producten-diensten/plasma-
producten/thuisservice
Website NIVEL: www.nivel.nl

Rapport 10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatieonder-
zoek: www.nivel.nl/nl/nieuws/patiënten-en-zorgverleners-positief-
over-thuisbehandeling-door-sanquin-thuisservice

Christine Kramer (Alkmaar, 1975) deed de opleiding HLO 
Medische biologie en chemie. Zij studeerde in 1997 af op een 
stage bij het toenmalige CLB, afdeling Experimentele 
Immunohematologie. Daarna werkte ze tot 2000 bij de 
afdeling Transfusietechnologie van Sanquin, vervolgens bij 
de divisie Reagents. In 2005 startte ze als Product manager 
bij de divisie Plasmaproducten, waar ze inmiddels werkzaam 
is als Medical Science Liaison.
c.kramer@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/christine-kramer-23551110

Janneke Zwiers (Ouderkerk aan de Amstel, 1961) werkte na 
haar HBO-V-opleiding bij de arbodienst van Fokker Aircraft 
BV. In 1996 werd ze teamleider bloedinzameling bij het 
toenmalige CLB. Sinds 2006 coördineert ze, samen met Mary 
Muijs, de Sanquin ThuisService.
j.zwiers@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/janneke-zwiers-b022ab16

Mary Muijs (Hilversum, 1966) was na haar HBO-V- opleiding 
een half jaar werkzaam in de wijkverpleging. In 1993 kwam 
ze werken bij de Buitendienst van de divisie Plasmaproducten 
van Sanquin, als Medisch Farmaceutisch Informateur. 
In mei 2005 startte ze als coördinator met het opzetten van 
de Sanquin ThuisService. 
m.muijs@sanquin.nl

Mattanja Triemstra (Delfgauw, 1967) studeerde Biomedische 
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze promo-
veerde in 1996 aan de VU op een onderzoek naar medische 
en psychosociale aspecten van hemofilie. Ze werkte achter-
eenvolgens als onderzoeker bij het AMC, bij het RIVM, 
als MS-zorgconsulent bij de Multiple Sclerose Vereniging 
Nederland. Sinds 2004 is ze werkzaam als senior onderzoeker 
bij het programma Kwaliteit van Zorg vanuit Patiënten-
perspectief van het NIVEL.
m.triemstra@nivel.nl
www.linkedin.com/in/mattanja-triemstra-79005b1a

Mattanja Triemstra
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Een duidelijk geval 
van serendipiteit

Research

Dirk Roos

Soms ben je op zoek naar iets en vind je iets 
heel anders. Maar alleen als je je ogen goed 
open houdt herken je daarvan de waarde. 
Dat overkwam Katka Szilagyi, promovenda 
op de afdeling Bloedcel Research. Zij was 
bezig met onderzoek naar de betrokken-
heid van macrofagen bij de vorming van 
zogenaamde ‘foam’cellen (schuimcellen) als 
voorstadium van atherosclerose, maar in de 
loop van haar onderzoek kwam ze op neutro-
fiele granulocyten terecht en deed toen een 
verrassende ontdekking.

Er waren aanwijzingen dat een bepaald 
kinase, een enzym dat een fosfaatgroep 
aan eiwitten zet, betrokken zou zijn bij de 
vorming van foamcellen, maar dat viel lastig 
te bewijzen. Er zijn namelijk geen specifieke 
remmers beschikbaar voor dit protein kinase 
C-delta, en het verlagen van de expressie van 
PKC in macrofagen lukte niet goed. Toen 
viel Szilagyi’s oog op een recente publicatie 
van een groep onderzoekers uit Wenen die 
een patiënt beschreven met een genetisch 
defect in PKC. Deze patiënt leed aan een 
systemische autoimmuunziekte en ook aan 
veelvuldige infecties met bacteriën en schim-
mels. De onderzoekers hadden alleen de 
B-lymfocyten van deze patiënt onderzocht. 
Handelend vanuit het adagium van haar 
afdeling dat er geen beter onderzoeksmodel 
is dan cellen met een genetisch defect nam 
Szilagyi contact op met de Oostenrijkse 
collega’s en regelde het toezenden van een 
bloedmonster van de patiënt. Uit dat bloed 
zuiverde zij monocyten en liet die uitrijpen 
tot macrofagen. Helaas bleek toen dat ook 
deze macrofagen gewoon foamcellen vorm-
den, dus kon de hypothese dat PKC met dit 
proces iets te maken had worden verworpen.

Microbe-doding door neutrofielen
Maar Szilagyi deed meer met dit bloed. Zij sprak 
af met Roel Gazendam, ook promovendus op 
haar afdeling, dat hij uit hetzelfde monster 
neutrofiele granulocyten zou isoleren om 
daarmee te onderzoeken of deze cellen op 
normale wijze bacteriën en schimmels doden. 
Het is namelijk bekend dat bepaalde proteïne 
kinases belangrijke functies vervullen in 
neutrofielen. Toen bleek dat de neutrofielen 

van de patiënt een duidelijk defect vertoonden 
in het doden van micro-organismen, dus er 
was bij de patiënt niet alleen een defect in de 
functie van de B-cellen, maar ook een defect 
in de functie van de neutrofielen. Dat was 
heel onverwacht. Kennelijk had PKC dus iets 
te maken met het proces van microbe-doding 
door neutrofielen. Maar wat dan? Bekend is 
dat dit proces berust op enerzijds vorming van 
reactieve zuurstofproducten en anderzijds op 
het loslaten van eiwitafbrekende enzymen 
door de neutrofielen. Szilagyi en Gazendam 
hebben dat gemeten in de patiëntecellen, 
maar vonden daarin geen defect. Ook de 
aanhechting aan en opname van microben 
door de patiëntecellen was normaal. De 
proeven zijn herhaald met PKC deficiënte 
neutrofielen van twee andere patiënten met 
deze afwijking, met hetzelfde resultaat. 
Tot zover de stand van zaken. Weliswaar 
verklaren deze gegevens waarom dit soort 
patiënten ook lijdt aan frequent voorkomende 
infecties, maar wat precies de rol van PKC 
in het microbe-dodend proces van neutrofiele 
granulocyten is, blijft voorlopig een mysterie. 
Er is wel een vermoeden dat ‘neutrophil 
extracellular trap’ (NET) vorming hiermee 
te maken heeft, want dat proces was ook 
gestoord in de patiëntecellen, maar dit 
controversiële idee moet nog verder uitgezocht 
worden. NETs bestaan uit DNA-slierten die 
door neutrofielen worden losgelaten met daar-
aan gehecht histoneiwitten en eiwitafbrekende 
enzymen. Microben kunnen hieraan binden, 
maar of dit relevant is voor het microbe-
dodend proces is nog geen uitgemaakte zaak. 

Szilagyi K, Gazendam RP, van Hamme JL, Tool AT, van 
Houdt M, Vos WA, Verkuijlen P, Janssen H, Belot A, Juillard L, 
Förster-Waldl E, Boztug K, Kraal G, de Winther MP, Kuijpers 
TW, van den Berg TK. Impaired microbial killing by neutrophils 
from patients with protein kinase C delta deficiency. J Allergy 
Clin Immunol 2015; 136(5):1404-7.e1-10

Katka Szilagyi (Prešov, 1979) studeerde farmacie 
in haar geboorteland Slowakije. Na een Erasmus/ 
Socrates uitwisseling bij de Vrije Universiteit, 
begon zij als onderzoeker in opleiding bij Sanquin 
Bloedvoorziening. In februari 2016 is zij gepro-
moveerd bij de VU op het proefschrift “Role of 
Inflammation in Development of Atherosclerosis”. 
Zij werkt nu als post doc bij de afdeling Bloedcel 
Research van Sanquin.
k.szylagyi@sanquin.nl
linkedin.com/in/katka-szilagyi-30070351

Roel Gazendam (Amsterdam, 1983) studeerde 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Hij werkte als promovendus bij de afdeling Bloedcel 
Research van Sanquin Research, op welk onder-
zoek hij in september 2016 hoopt te promoveren. 
Sinds januari is hij in opleiding tot kinderarts bij 
het Academisch Medisch Centrum.
r.p.gazendam@amc.uva.nl
www.linkedin.com/pub/roel-gazendam/48/12/211
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Half februari ondertekenden Sanquin en 
mu-Drop een samenwerkingsovereenkomst 
om het product serum-oogdruppels voor 
de behandeling van patiënten met ernstige 
‘droge ogen’ verder te ontwikkelen in 
combinatie met de innovatieve toedienings-
vorm van mu-Drop BV, waarmee druppels in 
micro-vorm toegediend kunnen worden.

‘Droge ogen’ is een aandoening van de traan-
film. De traanfilm is een dynamische vloeistof-
laag op het oog met continue aanvoer en af-
voer van traanvloeistof. Zij voedt, beschermt 
en onderhoudt de cornea en omvat daartoe drie 
lagen. De centrale, waterige laag is een extract 
uit bloed en bevat onder andere voedingsstoffen 
zoals glucose, albumine, diverse groeihormonen 
waaronder Epidermal Growth Factor (EGF), 
immunoglobulinen, interleukinen en lysozym. 
Deze laag wordt gevormd door de traanklier. 
De onderste laag van de traanfilm voorkomt 
droogvallen van de cornea. De traanfilm 
wordt afgesloten van de buitenlucht met een 
lipidenlaag om verdamping van de water-
laag in de traanfilm te voorkomen.
Bij ‘droge ogen’ is de samenstelling van de 
traanfilm verstoord en treedt schade op aan 
de cornea. Vaak is een eenduidige oorzaak 
niet direct aanwijsbaar. Patiënten kunnen 
echter ernstig last hebben van chronisch 
geïrriteerde, stekende, branderige, en moge-
lijk ontstoken ogen die continu pijn doen. 
Voor bescherming en herstel van het hoorn-
vlies bij deze patiënten worden nu soms auto-
loge serum-oogdruppels gebruikt, gewonnen 
uit het bloed van de patiënt zelf. Na stolling 
van het bloed wordt hiervan het serum 
geoogst. De productie van autologe serum-
oogdruppels heeft een aantal belangrijke 
nadelen, die zijn te ondervangen door gebruik 
te maken van allogeen serum, gewonnen uit 
donorbloed. 
Sanquin gaat allogene serum-oogdruppels 
produceren en staat in de startblokken voor 
een patiëntenonderzoek met een vergelijking 
van autologe en allogene serum-oogdruppels, 
samen met dr. Cathrien Eggink, oogarts in 
het Radboudumc.

Waarom micro-druppels?
De traanfilm omvat 7-10 microliter; de traan-

Actueel

Biologicals op
maat bij psoriasis

klier produceert normaal ongeveer 1,5 micro-
liter per minuut. De afvoer van traanvloeistof 
vindt plaats via de nasolacrimale buis. Het 
oog onderhoudt de traanfilm intensief: bij 
elke keer knipperen wordt deze hersteld en 
vernieuwd.
Bij de behandeling van oogaandoeningen 
worden vaak oogdruppels gebruikt, die veelal 
worden toegediend met behulp van een drup-
pelflacon. Deze druppels (ca 50 microliter) 
zijn groter dan het oog kan bevatten. Daar-
door spoelt een groot gedeelte van de oog-
druppel en de traanfilm direct na toediening 
weg. Het is bekend dat oogdruppels van circa 
5-10 microliter een vergelijkbare (en soms 
betere) werking hebben in vergelijking met 
de conventionele druppels (50 microliter), 
met veel minder bijwerkingen. Deze druppels 
passen in het oog.
Mu-Drop BV heeft een innovatieve toedienings-
vorm ontwikkeld voor deze microdruppels. In 
een recente studie met een pupilverwijdend 
middel werd aangetoond dat een microdruppel 
(2,4 microliter) dezelfde klinische effectiviteit 
heeft met veel minder bijwerkingen vergeleken 
met de reguliere druppel.1 Daarnaast gaven 
alle dertig vrijwilligers unaniem de voorkeur 
aan de microdruppels boven de reguliere 
oogdruppels.
Het druppel systeem van mu-Drop bv, waarbij 
het serum via een gesloten systeem wordt 
verpakt in kleine slangsegmentjes, sluit 
naadloos aan op de gebruikte technologie 
in de bloedbank. Daarnaast heeft het een 
aantal voordelen in vergelijking met de thans 
gebruikte miniatuurflesjes. Eén daarvan is 
dat de druppels kleiner zijn, waardoor er veel 
meer patiënten worden behandeld met minder 
serum: zodoende worden bloeddonaties 
efficiënter gebruikt. 
De verwachting is dat allogeen serum, toe-
gediend als microdruppel, vele voordelen zal 
hebben voor patiënten met ernstige ‘droge 
ogen’. Het product wordt in 2017 verwacht.

www.mu-drop.nl

De invloed van de druppelgrootte van tropicamide 0,5% 
oogdruppels op de mate van pupil verwijding, Troelstra, van 
der Heiden, van Lith, Verzijl, PW wetenschappelijk platform 
20 mrt 2015; 9(3)

Sanquin participeert in een uniek groot Brits 
psoriasis consortium: PSORT, Psoriasis Stratifi-
cation to Optimise Relevant Therapy. Hierin 
zijn dermatologen, toponderzoekers, farma-
ceuten maar, heel belangrijk, ook patiënten 
verenigd om bij psoriasis de behandeling met 
biologicals te optimaliseren. Het consortium 
ontving in 2013 vijf miljoen pond van de 
Engelse Medical Research Council en 
daarnaast nog twee miljoen van industriële 
partners. 

Patiënten met een ernstige vorm van psori-
asis hebben veel baat bij behandeling met 
biologicals. Deze nieuwe klasse van genees-
middelen is echter erg duur, geschatte kosten 
per patiënt zo’n 15.000 euro per jaar. Helaas 
respondeert een deel van de patiënten niet 
voldoende. Mogelijke redenen daarvoor zijn 
de genetische achtergrond, te lage genees-
middelspiegels door metabole variaties of 
antistofvorming tegen het medicijn. PSORT 
streeft naar gepersonaliseerde behande-
ling, rekening houdend met deze en andere 
factoren. Dit resulteert in optimale klinische 
resultaten, maar ook in inzicht in andere 
minder voorkomende immuunziekten als ook 
in kostenbesparing voor de gezondheidszorg.

Bij de divisie Research zijn dr. Karien Bloem 
en dr. Theo Rispens betrokken bij PSORT, 
vanuit Diagnostiek dr. Annick de Vries en 
haar Biologicals lab. Directe samenwerking 
in Groot Brittannië vindt vooral plaats met 
arts-onderzoekers van het King’s College in 
Londen en van de Universiteit van Manchester: 
“We zijn erg blij dat we een lab hebben 
gevonden dat zowel geneesmiddel als anti-
drug antistoffen kan meten met daarbij de 
expertise van Sanquin Research op het gebied 
van immunogeniciteit. Samen met andere 
parameters die we met het consortium bestu-
deren vormen deze testen een makkelijke en 
goedkope manier om personalised medicine 
te ondersteunen”. Sanquin is daarnaast voor 
PSORT een bloedspot-techniek aan het ont-
wikkelen zodat patiënten thuis bloed kunnen 
prikken en de behandelaar geïnformeerd kan 
worden voor een behandeling op maat.

www.psort.org.uk

Serum-druppels 
tegen droge ogen

Bloedproducten

Dirk de Korte, Hans van der Heiden Annick de Vries
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Europese master in 
Donor Health Care

Onderwijs

Elke Veldkamp

Vijftien Europese instellingen werken samen 
aan de ontwikkeling van een internationale 
masteropleiding Donor Health Care. Aan de 
basis staat de Nederlandse opleiding Donor-
geneeskunde, die onder andere door Sanquin 
is gestart. “Deze nieuwe master komt geen 
minuut te vroeg”, stelt Nicky Anderson van 
de Britse NHSBT.

De master Donor Health Care wordt een 
Europese opleiding die alle aspecten rondom 
het donorschap behandelt, van álle soorten 
donaties van menselijke oorsprong: bloed, 
cellen, weefsels en organen. Als de master 
eenmaal op poten staat, zal hij de eerste ter 
wereld zijn. Wel heeft Sanquin in Nederland 
al een aantal jaren terug de opleiding Donor-
geneeskunde geïnitieerd en Sanquin-mede-
werker Wim de Kort is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar op dit gebied. Deze opleiding 
leidt tot registratie als donorarts KNMG in 
Nederland. “De opleiding Donorgeneeskunde 
is een onderdeel binnen de specialisatie Sociale 
Geneeskunde”, legt De Kort uit. “We gaan 
Donorgeneeskunde ook uitbreiden naar donatie 
van alle soorten lichaamsmateriaal. Maar 
deze opleiding is alleen in Nederland, terwijl 
de internationale behoefte aan dit onderwijs 
zo groot is. De Europese master wordt tege-
lijkertijd ontwikkeld en zal grotendeels syn-
chroon zijn aan de Nederlandse opleiding.”
Kan je in één opleiding wel de post-mortem-
donatie van organen en weefsels combineren 
met de donatie van bloed en cellen door 
levende donors? “Er zijn meer overeenkomsten 
dan verschillen tussen beide vormen van 
donatie”, zegt Peter van den Burg, projectleider 
van het Europese master-project. “Bij beide 
vormen moet je de geschiktheid van de donor 
onderzoeken en kijken of hij/zij matcht met 
de patiënt. Je moet iedere donatie ook altijd 
testen op infecties. En let wel: deze opleiding 
gaat mensen niet leren donormateriaal af te 
nemen. Want dat kunnen ze allemaal al uit-
stekend als ze zich aanmelden. Het doel is een 
academische manier van denken te ontwik-
kelen om de vraagstukken rondom donor-
gezondheid en donaties goed op te pakken.”

Discussies
En vraagstukken zijn er genoeg in het donor-

veld. “De algemene aanname bijvoorbeeld is 
dat een donor gezond genoeg is voor donatie”, 
zegt Anne-Marie van Walraven, projectcoör-
dinator van de master. “Maar dat hoeft niet 
altijd zo te zijn. Bij stamcel- of nierdonatie 
bijvoorbeeld zijn de donors vaak familieleden 
en zijn het kinderen of juist ouderen. Aan 
de donatie kunnen voor hen belangrijke 
gezondheidsrisico’s kleven. Bovendien kan er 
bij familie-gerelateerde donatie sprake zijn 
van psychologische druk om te doneren. Als 
zorgprofessional moet je die signalen kunnen 
herkennen en bedenken hoe je daarmee om-
gaat.” Van den Burg: “Een ander voorbeeld 
is de kwestie van het testen van de donor. Er 
komen steeds meer medische tests bij, hoe ver 
moet je daarbij gaan? Moet de donor ook in-
formatie te horen krijgen die niet belangrijk 
is voor de donatie an sich, maar wel voor zijn 
of haar gezondheid?” 
Omdat deze vraagstukken niet alleen in Neder-
land spelen, werken vijftien verschillende 
organisaties uit negen Europese landen 
(Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, 
Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatië en het 
Verenigd Koninkrijk) samen aan de nieuwe 
master. “De behoefte aan een post-initiële 
opleiding op dit gebied is overal groot”, zegt 
Nicky Anderson. Als klinisch directeur Bloed-
donatie bij de NHS Blood and Transplant is zij 
vanuit het Verenigd Koninkrijk bij het project 
betrokken. “In de meeste landen was er nog 
helemaal geen onderwijsprogramma. Peter 
van den Burg heeft enorm veel werk verzet 
voor dit project; hij heeft alle hoofden van 
de verschillende Europese instellingen om 
de tafel gekregen. We hebben flink gediscus-
sieerd over de opzet en er zijn 1001 ideeën 
geopperd.” Hoewel voor alle deelnemende 
partijen dezelfde Europese regelgeving geldt 
voor donatie van menselijk lichaamsmate-
riaal, zijn er ook veel onderlinge verschillen. 
“Mijn Ierse collega’s waren bijvoorbeeld zeer 
verbaasd over de hoge reiskostenvergoeding 
die Duitse plasmadonors krijgen”, zegt 
Anderson. Van Walraven: “Voor sommige 
bloedvoorzieningsorganisaties is het ook heel 
normaal om donors extra ijzertabletten voor 
te schrijven als het ijzergehalte in hun bloed 
door de donaties te laag is. Andere organisa-
ties doen dat juist niet, omdat ze vinden dat 

Wim de Kort 
Peter van den Burg
Anne-Marie van Walraven
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je gezonde mensen niet moet behandelen. 
Als hun ijzer te laag is, dan mogen ze niet 
doneren. Het is heel goed om over dit soort 
verschillen met elkaar te discussiëren.” 

Spin-off
Anderson: “De master gaat mensen trainen 
om kritisch na te denken over donorgezond-
heid, op basis van academisch bewijs. Als 
spin-off van de opleiding verwachten we dat 
er ook meer research komt op het gebied van 
donorgezondheid. De studenten moeten als 
laatste onderdeel bijvoorbeeld allemaal een 
onderzoeksproject uitvoeren op hun eigen 
werkterrein.” Een ander voordeel van de 
master is dat het de ‘employability’ van de 
studenten vergroot. “Het wordt gemakkelijker 
om te switchen van het werkveld van orgaan-
donatie naar bloeddonatie bijvoorbeeld”, 
zegt Van Walraven. De Kort: “Er komen ook 
stagemogelijkheden in de opleiding, die men-
sen stimuleren om over de grenzen van hun 
eigen werkterrein heen te kijken.”
Last but not least is de bundeling van krachten 
goed om de Europese wetgeving kritisch onder 
de loep te nemen. Van den Burg: “Die wet-
geving maakt nu nog onderscheid tussen 
weefsels, bloed en organen. Daardoor is er 
bijvoorbeeld al lange tijd discussie over de 
vraag of granulocyten nu onder weefsels 
of cellen vallen. We hopen een grote groep 
onderlegde mensen op te leiden die met 

naast bijzonder hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1998 werkt hij in 
diverse functies bij Sanquin, onder meer tot en met 2015 als 
directeur Donorzaken. Sinds 2014 is hij bijzonder hoogleraar 
Donorgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
w.dekort@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/wim-de-kort-6388b61b/nl 

Peter van den Burg (Haarlem, 1962) is in 1989 afgestudeerd 
als arts. Van 1989-1994 was hij werkzaam binnen de interne 
geneeskunde, longziekten en cardiologie. In 1994 promoveerde 
hij op de relatie tussen bloedstolling en lichamelijke 
inspanning. In 1994 kwam hij in dienst bij de voormalige 
bloedbank Amsterdam en in 1996 werd hij opgeleid tot 
transfusiearts. Tegenwoordig werkt hij als transfusiearts en 
is hij verantwoordelijk voor de medische opleidingen van 
Sanquin.
p.vandenburg@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/peter-van-den-burg-11634a37

Anne-Marie van Walraven (Heerlen, 1958) volgde diverse 
verpleegkundige opleidingen en werkte als verpleegkundige 
onder meer in het LUMC. In 2003 behaalde zij een master 
Verpleegkunde aan Cardiff University in Wales. Van 1997 
tot 2014 werkte ze in diverse functies bij Europdonor, de 
Nederlandse stamceldonorbank. In 2015 promoveerde ze 
aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar stamcel-
donaties. Sinds augustus 2015 is zij projectcoördinator bij 
Sanquin voor de European Master Donor Health Care.
a.vanwalraven@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/annemarievanwalraven

Nicky Anderson (Bulawayo, Zimbabwe, 1953) studeerde ge-
neeskunde aan de University of Cape Town en specialiseerde 
zich in hematologie. Ze werkte dertig jaar als hematoloog, 
zowel in Zuid-Afrika als in het Verenigd Koninkrijk. Haar 
focus lag op bloedtransfusies en donorgeneeskunde. Sinds 
2014 is Anderson klinisch directeur Bloeddonaties bij de 
National Health Service Blood and Transplant (NHSBT) in 
Bristol, Verenigd Koninkrijk.
nicky.anderson@nhsbt.nhs.uk
www.linkedin.com/in/nicky-anderson-45560540/nl

academische bewijzen nieuwe wetgeving 
kunnen aanzwengelen.” Anderson: “Als je 
vijftien jaar vooruit kijkt, dan zie je allerlei 
nieuwe vraagstukken opdoemen. Nieuwe 
virussen, nieuwe medische behandelingen, 
donorproducten die steeds meer op maat 
worden bewerkt. Vanuit controlerende instan-
ties wordt bovendien steeds kritischer gelet 
op donorgezondheid. De volgende generatie 
zorgprofessionals moet daarmee aan de slag. 
Deze master komt dan ook geen minuut te 
vroeg.” 
 
Discipline
De master Donor Health Care is Engelstalig en 
wordt hoofdzakelijk via e-learning modules 
gegeven. “Gastheer voor de master zijn de 
Universiteit van Amsterdam en het AMC”, 
zegt De Kort. “De UvA heeft de e-learning-
structuur al klaar liggen en brengt de onder-
wijskundige ervaring in. Sanquin is eind-
verantwoordelijk voor de inhoud.” Het vereist 
veel discipline van de deelnemers om de 
master te volgen. Van Walraven: “Zij moeten 
zichzelf motiveren om zo’n twintig uur per 
week aan de studie te besteden. Wel zal er 
veel interactie met de andere studenten zijn 
in de vorm van discussiefora, feedback en het 
nakijken van elkaars werk. Ook krijgt iedere 
student een mentor.” 
Het is de bedoeling dat er ieder jaar in september 
een groep van maximaal twintig studenten 
begint. Van Walraven: “We starten dit jaar 
met een pilot. We zoeken nog deelnemers 
hiervoor. Zij kunnen de opleiding gratis volgen, 
maar committeren zich wel voor twee jaar 
én moeten kritische feedback kunnen geven 
op de inhoud en opzet. Vanaf september 
2017 willen we met de eerste betalende groep 
studenten starten.”

Bent u een professional in de gezondheidszorg met 
belangstelling voor het (gratis) volgen van de pilot voor 
de tweejarige master Donor Health Care? Of bent u 
geïnteresseerd in het bijdragen aan de inhoud van de 
opleiding? Neem dan contact op via 
www.donorhealthcare.org of doheca@sanquin.nl

Wim de Kort (Helmond, 1952) studeerde scheikunde en 
geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
werkte bij het ministerie van SZW op de beleidsterreinen 
arbeidstoxicologie en arbeidsgeneeskunde. Bij TNO was hij 
onder meer divisiehoofd Humane en Dierlijke Voeding, 

Nicky Anderson

In
d

ivid
ual m

od
ules (w

ith
out PD

): certifi
cate

5 m
od

ules + PD
 + th

esis: m
aster’s d

eg
ree

Person
al d

evelop
m

en
t (7 EC

) 

Q
uality m

an
ag

em
en

t m
od

ule (5 EC
)

Basic principles
 (5 EC)

Donor assessment 
(15 EC)

Donation 
 (12 EC)

Application and 
specification of SOHO 
(15 EC)

Master thesis (15 EC)

Opbouw curriculum DoHeCA



20  Bloedbeeld  April

Recente publicaties

Onderzoek

Er zijn weer veel interessante publicaties van 
onderzoekers van Sanquin verschenen. Een 
kleine selectie wordt hier toegelicht. Meer 
over recent onderzoek bij Sanquin kunt u 
vinden op onze website (www.sanquin.nl/
research).

Donorgezondheid
Bank I, Wiersum-Osselton JC, Van Walraven SM, Netelenbos 

T, Fechter M, Marijt-van der Kreek T, Bär BM, Van der Bom 

JG, Brand A. Donors’ health state the year after peripheral 

haematopoietic progenitor cell collection: A prospective 

follow-up study in related and unrelated donors compared 

to first-time platelet donors. J Clin Apher 2016; Jan 27. [Epub 

ahead of print]

Hematopoïetische stamcellen (HPC) kunnen 
uit het beenmerg naar het bloed gemobi-
liseerd worden door middel van injectie 
van granulocyt-kolonie stimulerende factor 
(G-CSF) en vervolgens via aferese afgenomen 
worden. Deze HPC-A zijn de meest voorko-
mende bron voor allogene stamceltransplan-
tatie (HSCT). Korte- en lange-termijn donor 
follow-up studies laten een zeer laag risico 
op ernstige complicaties zien en leveren geen 
overtuigend bewijs op voor verhoogd risico op 
kanker. Ivan Bank van Sanquin en collega’s 
van TRIP en Europdonor hebben het medisch 
zorggebruik vergeleken van HPC-A-donors en 
bloedplaatjes aferese-donors, één jaar na de 
donatie. Afgezien van de GCSF-procedure 
ondergaan zij een soortgelijke aferese. Deze 
studie is de eerste die deze twee soorten dona-
ties prospectief vergelijkt. Daarnaast is ook 
voor het eerst de gezondheidstoestand onder-
zocht van eerste-keer bloedplaatjesdonors ge-
durende één jaar na hun donatie. Tijdens de 
1-jaar vervolgstudie zocht 41% van de HPC-A 
donors en 40% van de bloedplaatjes donors 
medische hulp. Het optreden van ernstige 
aandoeningen in beide groepen onderstreept 
het belang van deelname aan de lange-
termijn follow-up in grotere cohorts. Hoewel 
dit onderzoek een relatief klein cohort betreft 
(215 HPC-A-donors en 96 plaatjesdonors), 
dragen de resultaten bij aan informatie over 
de algemene gezondheid en de veiligheid van 
de HPC-A donors.

Nieuwe aanknopingspunten voor 
behandeling van TTP
Verbij FC, Turksma AW, de Heij F, Kaijen P, Lardy N, Fijnheer 

R, Sorvillo N, Ten Brinke A, Voorberg J. CD4+ T cells from 

patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura 

recognize CUB-2 domain derived peptides. Blood 2016; Jan 8. 

[Epub ahead of print]

Verworven trombotische trombocytopenische 
purpura (TTP) is een levensbedreigende aan-
doening die het gevolg is van de ontwikkeling 
van auto-antistoffen tegen ADAMTS13. Het 
is bekend dat HLA-DRB1 * 11 een risicofactor 
is voor de ontwikkeling van verworven TTP. 
Fabian Verbij en collega’s hebben het reper-
toire aan ADAMTS13 peptiden gepresenteerd 
op MHC klasse II onderzocht. Dit blijken 
peptiden te zijn van het CUB-2 domein van 
ADAMTS13. Verbij et al onderzochten of 
FINVAPHAR of ASYILIRD-reactieve CD4 + 
T-cellen aanwezig zijn in perifeer bloed van 
HLA-DRB1 * 11 en HLA-DRB1 * 03 positieve 
patiënten met verworven TTP. FINVAPHAR 
reactieve CD4 + T-cellen werden aangetroffen 
in HLADRB1 * 11 positieve patiënten in de 
acute fase van de ziekte, terwijl ASYILIRD-
positieve CD4 + T-cellen werden gevonden in 
DRB1 * 03 positieve patiënten met verworven 
TTP. Deze gegevens tonen aan dat CUB2-do-
mein reactieve CD4 + T-cellen betrokken zijn 
in de etiologie van verworven TTP. Nu wordt 
onderzocht of FINVAPHAR- en ASYILIRD-
positieve CD4 + T cellen ook aanwezig zijn 
in andere patiënten met verworven TTP. 
Een lage ADAMTS13 activiteit is eerder in 
verband gebracht met een verhoogd risico op 
terugval bij patiënten met verworven TTP. In 
toekomstige studies zal onderzocht worden 
of ADAMTS13-specifieke CD4 + T-cellen nog 
aanwezig zijn in de periferie van patiënten 
met recidiverende TTP.

Functies van Notch op een rijtje
Amsen D, Helbig C, Backer RA. Notch in T Cell Differentiati-

on: All Things Considered. Trends Immunol 2015; 36(12):802-

14. Epub. Review.

Differentiatie van naïeve T-cellen tot effector-
cellen is vereist voor optimale bescherming 
tegen verschillende microbiële pathogenen 
en voor de ontwikkeling van het immuun-
geheugen.

Notch is een receptor die reageert op aan het 
celoppervlak gebonden liganden. Recente 
bevindingen laten belangrijke functies zien 
voor de Notch signaleringsroute in T-cel-
differentiatie naar alle bekende effector 
subsets, waarbij de vraag rijst hoe deze ene 
route zulke verschillende differentiatie-
programma’s kan beïnvloeden. Onderzoek in 
preklinische modellen ondersteunt de thera-
peutische mogelijkheden van het manipuleren 
van de Notch route, waarmee het belang van 
het begrijpen van deze mechanismen wordt 
aangegeven. Amsen en collega’s van Sanquin 
en de Gutenberg Universität (Mainz, Duitsland) 
beschrijven in een review de huidige stand van 
zaken en schetsen zowel de overeenkomstige 
principes van Notch gereguleerde T-cel 
differentiatie als cel- en context-specifieke 
verschillen die aanknopingspunten bieden 
voor therapeutische interventies. 
Ondanks de vele schijnbare tegenstrijdigheden 
in het veld lijkt er consensus te ontstaan over 
het feit dat Notch een regulator is voor een 
breed spectrum aan effector-cel differentiatie, 
zowel voor CD4 als voor CD8 T-cellen. De 
auteurs bespreken de bewijzen en de nieuwe 
mechanistische concepten uit de literatuur 
die aan de verschillende functies van Notch 
ten grondslag liggen. Duidelijk is dat de 
bijdrage van Notch varieert in verschillende 
contexten, bijvoorbeeld als reactie op ver-
schillende pathogenen. Preklinische studies 
hebben aangetoond dat de rol van Notch in 
T-cellen therapeutische potentie heeft.

www.sanquin.nl/publicaties
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Proefschriften

Anna Daniel
5 februari 2016
In sickness and in health
Regulation of junctional integrity 
in inflamed and healthy endo-
thelial cells
Promotor: 
Prof. dr. P.L. Hordijk
Co-promotor: 
Dr. J.D. van Buul
Universiteit van Amsterdam

Als er ergens een verwonding 
optreedt, dan wordt dit gat ge-
stelpt met bloedplaatjes en een 
snel gegenereerd netwerk van 
fibrinekabels dat uiteindelijk 
een klont van eiwitten maakt 
in de vaatwand. Daarna moet 
deze klont weer afgebroken wor-
den, een proces dat fibrinolyse 
wordt genoemd. Maar dit af-
braakproces moet niet te vroeg 
beginnen; immers, eerst moet 
het vat goed dicht gemaakt wor-
den. Daarom wordt de fibrino-
lyse eerst nog geremd door het 
eiwit PAI-1 (plasminogen acti-
vator inhibitor-1). PAI-1 wordt 
in grote hoeveelheden door het 
endotheel gemaakt en kan bij 
bepaalde ziekten, zoals verschil-
lende vormen van kanker en 

obesitas, in hoge concentraties 
in het bloed worden gevonden. 
Bij deze patiënten bestaat dus 
het risico dat de fibrinolyse te 
lang geremd wordt en dit kan 
leiden tot vaatverstopping of 
atherosclerose. Er is een remmer 
tegen de activiteit van PAI-1 be-
schikbaar, genaamd Tiplaxtinin, 
die gebruikt wordt bij patiënten 
met een te hoge concentratie 
PAI-1 in hun bloed. In dit 
proefschrift is onderzocht wat 
deze remmer precies doet op de 
integriteit van het vaatwand-
endotheel. De resultaten laten 
verrassend genoeg zien dat rem-
ming van PAI-1 activiteit leidt 
tot een vermindering van de 
barrièrefunctie van de endotheel 
monocellaag. Niet alleen in de 
gekweekte cellen werden deze 
effecten gezien, maar ook in 
zebravissen konden deze 
resultaten worden herhaald. 
Dit geeft aan dat remming van 
PAI-1 ook de integriteit van een 
intact bloedvat kan aantasten. 
Meer gedetailleerd onderzoek 
liet zien dat een van de eiwitten 
die er voor zorgen dat endotheel-
cellen goed aan elkaar blijven 
zitten en daardoor de integriteit 
van de endotheel monolaag 
beschermt, VE-cadherin, is ver-
stoord in zijn transport naar de 
membraan toe, met als gevolg 
dat de expressie van dit eiwit 
verminderd is op de endotheel-
cellen. Dit onderzoek laat zien 
dat de Tiplaxtinin remmer van 
PAI-1 bijeffecten kan hebben die 
zouden kunnen leiden tot lokale 
vaatwandbloedingen, iets wat 
door de clinici in ogenschouw 
genomen moet worden als deze 
remmer wordt voorgeschreven.

Mark van der Garde
9 februari 2016
Different strategies to improve the 
use of umbilical cord and cord 
blood for hematopoietic and other 
regenerative cell therapies
Promotores: 
Prof. dr. J.J. Zwaginga 
en prof. dr. A. Brand
Co-promotor:
Dr. Y. van Hensbergen
Universiteit Leiden

Navelstrengbloed is een al-
ternatieve bron voor allogene 
hematopoïetische stamcel-
transplantatie (HST), maar de 
prognose van patiënten die een 
transplantatie met navelstreng-
bloed hebben gehad is vaak 
slechter dan die van patiënten 
die zijn getransplanteerd met 
stamcellen uit een andere bron, 
zoals beenmerg. Omdat dit 
het gebruik van navelstreng-
bloed voor HST beperkt zijn 
daarom verschillende manieren 
onderzocht om het gebruik 
van navelstrengbloed voor 
HST te vergroten, zowel vanuit 
het perspectief van de patiënt 
(namelijk betere engraftment) 
als vanuit het kostenperspectief 

(namelijk beter/meer gebruik).
Co-transplantatie van mesen-
chymale stamcellen (MSC) kan 
de uitkomst van een transplan-
tatie verbeteren. Dit onderzoek 
heeft aangetoond dat MSC 
van de Wharton’s Jelly van de 
navelstreng even goed zijn in 
het verbeteren van engraftment 
als MSC van gezonde been-
mergdonors. De navelstreng zou 
daarom een goedkope, ethisch 
verantwoorde bron voor deze 
toepassing kunnen zijn.
Ex vivo expansie van navel-
strengbloed met thrombopoïe-
tine (TPO) kan het herstel van 
bloedplaatjes in het bloed van 
de ontvanger verbeteren. Van 
der Garde heeft aangetoond dat 
de volgorde van expansie en 
invriezen de engraftment van 
de cellen niet beïnvloedt. Dit 
betekent dat alle opgeslagen 
units gebruikt kunnen worden 
voor expansie.
TPO geëxpandeerde cellen worden 
niet beïnvloed door mee-getrans-
planteerde, niet gemanipuleerde 
cellen van een andere unit, 
hetgeen aantoont dat TPO geëx-
pandeerde cellen veilig gebruikt 
kunnen worden in een dubbele 
navelstrengbloedtransplantatie 
setting. Co-transplantatie van 
MSC met TPO geëxpandeerde 
cellen leidde echter niet tot 
verdere verbetering van engraft-
ment, en zelfs tot niet gewenste 
bijwerkingen, en is daarom niet 
aan te bevelen.
Tot slot is aangetoond dat 
navelstrengbloed ‘niet hemato-
poïetische stamcellen’ bevat 
die geïsoleerd kunnen worden 
zonder het potentieel voor HST 
te beïnvloeden. Hierdoor worden 
de mogelijke toepassingsmoge-
lijkheden voor individuele navel-
strengbloedeenheden sterk 
vergroot.

Anna Daniel Mark van der Garde
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Maarten van de Klundert

Maarten van de Klundert
16 februari 2016
X: On the molecular biology of 
the hepatitis B virus X protein
Promotor. 
Prof. dr. H.L. Zaaijer
Co promotor: 
Dr. N. Kootstra
Universiteit van Amsterdam

Jaarlijks sterven meer dan 
780.000 mensen aan de gevol-
gen van een infectie met hepa-
titis-B virus (HBV). Eén van de 
eiwitten die HBV maakt om zich 
te kunnen vermenigvuldigen 
in de gastheercel is het X eiwit. 
In dit proefschrift is onderzocht 
hoe het X-eiwit de replicatie van 
HBV beïnvloedt.
Het HBV genoom bevindt zich 
in de kern van de gastheercel 
en gebruikt in de cel aanwezige 
mechanismen om te worden 
afgelezen. Het onderzoek be-
schreven in dit proefschrift heeft 
laten zien dat het X-eiwit grote 
invloed heeft op het aflezen van 
het HBV genoom, en dat dit 
proces zonder het X-eiwit vol-
ledig door de gastheercel wordt 
onderdrukt. Om deze onder-
drukking op te heffen bindt het 

X-eiwit aan het talin-1 eiwit van 
de gastheercel. Gebleken is dat 
talin-1 het aflezen van vreemd 
DNA in de celkern, zoals het 
HBV genoom, onderdrukt, en 
dat expressie van het X-eiwit het 
aflezen van het HBV genoom 
stimuleert door de afbraak van 
talin-1 te induceren. Ook is een 
model ontwikkeld waarmee 
onderzocht kon worden of het 
mogelijk is om de werking van 
het X-eiwit te remmen met 
bestaande geneesmiddelen. 
De geneesmiddelen die in dit 
model de functie van het X-eiwit 
remden, bleken ook in celkwe-
ken HBV replicatie kunnen 
onderdrukken. De toepassing 
van deze geneesmiddelen als 
aanvullende therapie zou van 
groot belang kunnen zijn voor 
de ongeveer 240.000.000 men-
sen die wereldwijd chronisch 
geïnfecteerd zijn met HBV.

Katka Szilagyi
26 februari 2016
Role of Inflammation in Develop-
ment of Atherosclerosis
Promotores: 
Prof. dr. G. Kraal 
en prof. dr. M. de Winther
Co-promotor: 
Dr. T.K. van den Berg
Vrije Universiteit Amsterdam

Hart- en vaatziekten doden 
meer mensen dan welke andere 
ziekte ook. De onderliggende 
oorzaak van de meeste hart- en 
vaatziekten is aderverkalking. 
Aderverkalking is in feite een 
langdurige ontsteking van de 
bloedvatwand, veroorzaakt 
door een te hoog niveau van 
vet in het bloed. Wanneer de 
vaatwand is beschadigd hoopt 
vet zich gemakkelijker op in de 
vaatwand, hetgeen ook afweer-
cellen aantrekt, waaronder T-
cellen, monocyten/macrofagen, 
dendritische cellen, neutrofiele 
granulocyten en in mindere 
mate ook B-cellen.
In deze studie is onderzoek 
gedaan naar de manier waarop 
verschillende soorten afweercellen 
het ontstekingsproces tijdens ader-

verkalking beïnvloeden. In het 
bijzonder was het onderzoek 
gericht op de functie van een 
eiwit op afweercellen genaamd 
Signal Regulatory Protein Alpha 
(SIRPa) tijdens de ontwikkeling 
van aderverkalking. SIRPa werd 
geïdentificeerd als een nieuwe 
remmende receptor op B1 cellen. 
De B1-cellen vormen maar een 
klein gedeelte van alle B-cellen 
en zijn gespecialiseerd in de 
productie van natuurlijke anti-
stoffen. Natuurlijke antistoffen 
binden aan geoxideerde low-
density lipoproteïnen (oxLDL) 
en hebben daarmee een be-
schermend effect tegen de ont-
wikkeling van aderverkalking.
Aangetoond is dat de muizen 
zonder functionele SIRPa ‘een 
rem’ missen en meer natuur-
lijke antistoffen produceren. Als 
cellen uit muizen zonder SIRPa 
signalering op immuuncellen 
worden gebruikt in een muizen-
model van aderverkalking, zijn 
ze beschermd tegen deze ziekte. 
Dit ging gepaard met nog 
hogere niveaus van natuurlijke 
antistoffen tegen oxLDL, en dit 
is waarschijnlijk één van de 
redenen waarom deze muizen 
zijn beschermd. Uit de studie 
is geconcludeerd dat SIRPa 
betrokken is bij de regulatie van 
aderverkalking omdat SIRPa de 
productie van natuurlijke anti-
stoffen door B1 cellen blokkeert. 
Deze studies hebben geleid tot 
beter inzicht in de functie van 
het afweersysteem tijdens de 
ontwikkeling van aderverkal-
king. Vooral de bevindingen met 
betrekking tot SIRPa zouden 
wellicht kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van nieuwe ge-
neesmiddelen voor de behande-
ling van aderverkalking.

www.sanquin.nl/proefschriften

Katka Szilagyi
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Glycolipideremmers voor 
verbetering van immunotherapie

Peptide-MHC Assay Technologie Uniforme creditering en logistiek 
korthoudbare bloedproducten

Immunotherapie door middel 
van zogeheten checkpoint 
blokkade is een veelbelovende 
behandeling voor vergevorderde 
kanker. Toch heeft meer dan de 
helft van de patiënten er geen 
baat bij. Mogelijk kunnen 
Zavesca of Cerdelga, die gebruikt 
worden ter behandeling van 
de ziektes van Gaucher en 
Niemann-Pick helpen bij de ef-
fectiviteit van immunotherapie. 
De onderzoeksgroep van 
dr. Robbert Spaapen heeft nu 
aangetoond dat deze geneesmid-
delen de immuunrespons tegen 
een tumor kunnen verbeteren. 
Hij heeft voor het voortzet-
ten van dit onderzoek de Bas 
Mulder Award van het KWF 
gekregen.
Verschillende tumortypes kunnen 
verhoogde glycolipiden op de 
oppervlakte hebben. Spaapen 
heeft aangetoond dat T-cellen 
zulke tumorcellen niet goed 
kunnen herkennen omdat MHC 
klasse I minder bereikbaar 
wordt voor de T-cel receptor. 
Zavesca en Cerdelga remmen 
de aanmaak van glycolipiden, 
en kunnen de herkenning 
van tumorcellen door T-cellen 
vergroten. De komende jaren 
gaat Spaapen uitzoeken of 
deze geneesmiddelen effectief 
kunnen zijn voor de behande-
ling van muizen met een tumor, 
ook in combinatie met immuno-
therapie. Verder zal hij in samen-
werking met AvL, VUmc en 
AMC tumoren van patiënten 
verzamelen die operatief 
verwijderd zijn om te testen of 
de immuunrespons tegen deze 
tumoren verbeterd kan worden 
door Zavesca en Cerdelga.

Neon Therapeutics en Sanquin 
hebben een License Agreement 
afgesloten om de Peptide-MHC 
Assay technologie te gebruiken 
voor het bepalen van de im-
muunrespons in een door Neon 
Therapeutics gesponsorde trial.
Neon Therapeutics (Cambridge, 
Mass, USA) is een immuno-
oncologie bedrijf dat neoanti-
geen gebaseerde therapeutische 
vaccins en T-cel therapieën 
ontwikkelt voor de behandeling 
van kanker. Neon Therapeutics 
is opgericht door professor Ton 
Schumacher (Nederlands Kan-
ker Instituut).
De techniek maakt gebruik 
van ultraviolet licht om snel 
en eenvoudig grote reeksen 
van peptide-MHC complexen 
te maken voor in vitro en ex 
vivo detectie en typering van 
antigeenspecifieke T-cellen. 
Deze technologie is ontwikkeld 
door het Nederlands Kanker 
Instituut en de divisie Reagents 
van Sanquin. Neon Therapeu-
tics wil deze snelle technologie 
gebruiken om immunologische 
activiteit te monitoren voor 
haar te ontwikkelen kankervac-
cins en T-cel therapieën.
Eerder al werden overeenkom-
sten gesloten voor het gebruik 
van deze technologie met Im-
matics biotechnologies GmbH 
(Tübingen) en Kite Pharma EU 
(Amsterdam) voor de ontwik-
keling van nieuwe kankerthe-
rapieën, immuuntherapie en 
vaccins voor infectieziekten.
Meer informatie over de techno-
logie vindt op onze website.

www.sanquin.nl/en/products-services/
reagents/product-categories/cell-therapy

De Landelijke Gebruikers-
raad van Sanquin (LGR) heeft 
gevraagd om te komen tot 
modernisering van de lande-
lijke regeling voor creditering 
en logistiek voor korthoudbare 
bloedproducten. De redenen 
hiervoor waren: (i) afschaffen 
van individuele afspraken tus-
sen ziekenhuizen en Sanquin en 
(ii) aansluiten bij veranderende 
logistieke situaties, zodat zieken-
huizen niet benadeeld worden 
als gevolg van veranderingen in 
de logistieke keten.

De LGR heeft een positief advies 
gegeven over het voorstel voor 
deze nieuwe regeling en het uit-
voeren van een ‘schaduwjaar’ 
voorafgaand aan de definitieve 
implementatie.

In de afgelopen maanden 
hebben de relatiebeheerders 
van Sanquin de hoofden van 
transfusielaboratoria bezocht 
en de nieuwe regeling en de 
wijze waarop het implemen-
tatietraject wordt uitgevoerd 
toegelicht. Daarbij is ook het 
effect van de regeling voor het 
laboratorium besproken en is 
een advies uitgebracht voor 
optimaal voorraadbeheer. Deze 
nieuwe regeling wordt getest in 
het ‘schaduwjaar’.

Het zal duidelijk zijn dat de 
invoering van deze nieuwe 
regeling veel voeten in de aarde 
heeft en dat het vele processen 
binnen het ziekenhuislabora-
torium en Sanquin raakt. Voor 
vragen over dit project kunt u 
contact opnemen met de relatie-
beheerder in uw regio. 

www.sanquin.nl/producten-diensten/
diagnostiek/relatiebeheer

Actueel

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van 
Loghem (wetenschappelijk di-
recteur (CLB) van 1950 tot 1978) 
met het verzamelen van kunst 
voor het CLB. De in 1985 opge-
richte Kunstcommissie organi-
seert regelmatig een expositie in 
de naar Van Loghem genoemde 
galerie: ‘Galerie Joghem’. 
Deze exposities zijn van ma t/m 
do te bezoeken van 09.00-17.00 
uur.

13 april – 16 juni
Jubileumexpositie 
30 jaar Galerie Joghem
20 juni – 26 augustus
Zomerexpositie i.s.m. Cityscapes 
Gallery

www.sanquin.nl/exposities

Actueel Service Exposities
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Cees van Kooten
Huidige functie
Hoogleraar Experimentele nefrologie en transplantatie-
immunologie LUMC
Promotiejaar
1992
Titel proefschrift
Role of cytokines in the activation of human malignant B cells
Promotores
Prof. dr. L.A. Aarden
Co-promotores
Dr. M.H.J. van Oers

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.

Cees van Kooten (Ridderkerk, 1963) studeerde 
biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Voor zijn laatste stage kwam hij na een 
gesprek met Just Brakenhoff bij toeval op 
de afdeling Auto-immuunziekten (AIZ) van 
het toenmalige CLB terecht. “Lucien Aarden 
bood me na de stage een promotieplaats aan, 
die begin 1988 zou starten. In de tussentijd 
heb ik met de assay van Lucien onderzoek 
gedaan bij de afdeling Klinische Immuno-
logie van de Universiteit van Gothenburg, 
Zweden naar de rol van IL-6 bij urineweg-
infecties. Daarna ben ik op een gezamenlijk 
KWF project van Rien van Oers en Lucien 
Aarden gaan werken. Van Oers werkte als 
hematoloog op het AMC en deed één dag in 
de week onderzoek bij het CLB. Aarden had 
net IL-6 gekloneerd en de vraag in het KWF 
project was of dit cytokine ook betrokken was 
bij B-cel maligniteiten. Dat hebben we breder 
geïnterpreteerd. Naast IL-6 was ook IL-4 en 
TNF net ontdekt. We hebben gekeken naar 
de rol van deze cytokinen bij maligniteiten, 
maar ook bij de normale B-cel respons en 
antistofproductie.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het was een fantastische tijd, en spannend 
dat je zelf met een project aan de slag ging. 
De omgeving was leuk en leerzaam. Je gaat 
je in de loop der jaren steeds meer realiseren 
dat dat clubje heel bijzonder was. Aarden is 
onnavolgbaar in het bedenken en uitvoeren 
van experimenten. Dat is voor mij heel vor-
mend geweest. Ik ben in 1992 gepromoveerd 
en wilde daarna als postdoc in het buiten-
land gaan werken.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
Van 1992-1994 werkte van Kooten als post 
doc bij Jacques Banchereau in het immuno-
logisch onderzoeksinstituut van Schering 
Plough (Lyon, Frankrijk) aan de moleculaire 
interacties tussen T- en B-cellen. “Werkte ik 
bij Aarden in een groep met 4-5 promovendi 

op een breed gebied, bij Banchereau werkten 
40-45 mensen allemaal aan B-cellen. Ik heb 
het onderzoek naar B-cel activatie via CD40 
voortgezet, en nieuwe reagentia en assays ont-
wikkeld. Het belang werd duidelijk toen bleek 
dat mutaties in CD40-ligand aanleiding gaven 
tot het hyper-IgM syndroom. Die twee jaar 
gaven een enorme boost. Ik kreeg nog een 
aanbod om te blijven, maar we wilden zelf 
terug naar Nederland. Ik vond een baan in 
Leiden bij Moh Daha die een ALIFI postdoc 
positie had over de rol van groeifactoren en 
cytokinen bij nierfibrosis (verbindweefselen 
van de nier). Dat was iets heel anders dan 
wat ik had gedaan. Ik heb de uitdaging 
aangenomen, en kon onder andere CD40 in 
de nefrologie introduceren. Na vier jaar ben 
ik mijn eigen onderzoekslijn aan dendritische 
cellen gestart en heb een KNAW fellowship 
gekregen. Daarna ben ik staflid geworden en 
Universitair Hoofddocent en uiteindelijk in 
2009 hoogleraar.”

Wat doet u nu?
“Inmiddels zit ik al twintig jaar bij het LUMC, 
mijn groep bestaat uit 10-12 mensen, waarvan 
vier OIO’s .Mijn aandacht gaat nu vooral uit 
naar de rol van het aangeboren immuun-
systeem bij ontstekingen en transplantatie-
afstoting. Ik werk aan antigeenpresenterende 
cellen en steeds meer aan het complement-
systeem. In de nefrologie, met name bij atypi-
sche HUS, zijn er geneesmiddelen op de markt 
die complement kunnen remmen. Daarmee 
is er nieuwe interesse voor complement binnen 
de nefrologie gekomen. Een recent verkregen 
Nierstichting Consortium Grant is gericht 
op dit complementonderzoek. Eén van de 
problemen is dat de geneesmiddelen erg duur 
zijn. Voor de komende jaren is het belangrijk 
dat wij complement kunnen monitoren in de 
patiënt en zoeken naar een juiste therapie.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Met een aantal mensen heb ik contact over 
dendritische cellen en complement, zoals 
Anja ten Brinke, Marieke van Ham en Diana 
Wouters. Medisch immunologe Kyra Gelder-
man heeft bij mij als post-doc gewerkt. Verder 
kom ik veel mensen uit de AIZ-tijd tegen bij 
allerlei meetings. Dat is een sterk netwerk.”

Cees van Kooten
Ik wil een brug slaan tussen 
onderzoek en de kliniek

Anneke de Regt

Broedplaats


