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Jan Voorberg 
benoemd tot hoogleraar

PROTON-II: optimalisatie van de 
bloedtransfusieketen

Tijdelijke uitsluiting na reis 
buiten Europa

Dr. Jan Voorberg is per 7 novem-
ber 2012 benoemd tot hoog-
leraar aan de Universiteit van 
Amsterdam op de bijzondere 
leerstoel ‘Cellulaire Hemostase’. 
Jan Voorberg staat aan het 
hoofd van het Laboratorium 
voor Cellulaire Hemostase en is 
Principal Investigator van de af-
deling Plasma Eiwitten. Het on-
derzoek van deze afdeling richt 
zich op de biologie en de functie 
van stollingsfactoren zoals 
factor VIII, factor IX, Von Wille-
brand factor en ADAMTS13. De 
research vormt een brug tussen 
het biochemisch onderzoek op 
het gebied van hemostase en 
trombose, de vasculaire biologie 
en de moleculaire en cellulaire 
immunologie.
Jan Voorberg begon zijn carrière 
bij het CLB, een van de rechts-
voorgangers van Sanquin, in 
1987 als onderzoeker in oplei-
ding op de afdeling Moleculaire 
Biologie. In 1991 promoveerde 
hij op het onderwerp ‘Biosyn-
thesis and assembly of human 
Von Willebrand factor’ en ging 
hij aan de slag op de afdeling 
Plasma Eiwitten.
Deze hoogleraarsbenoeming 
verstevigt de band van Sanquin 
Bloedvoorziening met het Aca-
demisch Medisch Centrum van 
de Universiteit van Amsterdam 
op het terrein van de vasculaire 
geneeskunde.
Jan Voorberg zal dit hoogleraar-
schap combineren met zijn 
huidige functies bij Sanquin 
Bloedvoorziening.

In het PROTON-I onderzoek zijn 
PROfielen van TransfusieONt-
vangers in kaart gebracht en is 
inzicht verkregen in de kostenef-
fectiviteit van bloedveiligheids-
maatregelen. De vervolgstudie 
(PROTON-II) beoogt een data-
base die een continue verbe-
tering van beschikbaarheid, 
efficiëntie en veiligheid van de 
bloedtransfusieketen mogelijk 
maakt. De ziekenhuisgegevens 
(o.a. type bloedproduct, trans-
fusiedatum, geboortedatum 
transfusieontvanger, aandoe-
ning, bloedgroep, hemoglobine-
waarden, trombocytengetal) 
worden gekoppeld aan gegevens 
over de donor (o.a. geboorte-
jaar en geslacht, testuitslagen, 
bloedgroep). De combinatie van 
deze gegevens levert een schat 
aan informatie op. Deze kan 
gebruikt worden voor bloed-
donormanagement, predictie 
van (trends in) bloedgebruik, 
veiligheid, klinisch gebruik, op-
timaal bloedgebruik en oorzaak 
van bijwerkingen. De concrete 
doelstellingen van PROTON-II 
zijn om inzicht te krijgen in: (1) 
het verbruik van bloedproduc-
ten per patiëntencategorie en 
vergelijking van verschillende 
ziekenhuizen (benchmarking), 
(2) risicofactoren van donors, 
patiënten en product- of pro-
ductiekenmerken en (3) trends 
in gebruik van bloedproducten 
per patiëntencategorie om zo 
prognoses te genereren voor 
toekomstig bloedverbruik in Ne-
derland. PROTON-II is een sa-
menwerkingsverband tussen de 
gezamenlijke Sanquin Research 
– Julius Centrum Transfusion 
Technology Assessment (TTA) 
Unit, Sanquin Bloedbank (Unit 
Medische Zaken) en het EMGO 
Instituut/VUmc.

Als een donor net terugkeert 
van een verre reis, is er een 
kleine kans dat het gedoneerde 
bloed een ziekteverwekker 
bevat. Het gaat daarbij om 
exotische infectieziekten zoals 
dengue, West Nijl koorts en 
malaria. Om het infectierisico 
voor de patiënt te beperken 
wordt aan een donor die terug-
keert uit een land waar een 
infectieziekte heerst gevraagd 
om tijdelijk geen bloed te geven. 
Sanquin hanteerde daarbij 
aparte landenlijsten voor de 
verschillende exotische infecties. 
Het bijhouden daarvan is 
tijdrovend, de lijsten lopen per 
definitie achter. Immers, het 
kan maanden duren voordat 
een nieuwe virusuitbraak be-
kend wordt.Toen de ‘Werkgroep 
Opdoemende Bloedoverdraag-
bare Infecties’ de verschillende 
landenlijsten over elkaar legde 
werd een opvallend patroon 
zichtbaar. In vrijwel alle landen 
buiten Europa heersen één of 
meer uitbraken die uitstel van 
donatie nodig maken. Voor de 
weinige witte plekken buiten 
Europa geldt dat er hoogstwaar-
schijnlijk wel degelijk sprake is 
van infectiegevaar, omdat alle 
omringende landen wel een in-
fectieprobleem melden. Om de 
beveiliging tegen importinfectie 
te verbeteren en te versimpelen 
hanteert Sanquin sinds kort een 
nieuw beleid. Aan elke donor 
die buiten Europa reisde wordt 
gevraagd om vier weken geen 
bloed te geven, onafhankelijk 
van de reisbestemming. Hele-
maal simpel wordt het helaas 
niet, omdat voor de ziekten 
malaria en leishmaniasis lan-
gere uitsluiting nodig blijft.

Lieshout-Krikke RW et al. Vox Sang 2013; 
104(1):12-8

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 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.
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Het beeld
Dit is een stripverhaal met als hoofdpersoon een groen-
gekleurde Salmonella bacterie. Als achtergrond een laag 
fibroblastcellen. Als medespeler een B-cel, een kleine cel die 
betrokken is bij ons afweersysteem. Linksboven is Salmonella 
opgenomen door een B-cel. Twee uur later verlaat Salmonella 
de B-cel, 4 uur later blijkt Salmonella een nabijgelegen 
fibroblastcel binnengegaan te zijn, en 6 uur later blijkt de 
bacterie zich daarin vermenigvuldigd te hebben.

De boodschap
Alhoewel het immuunsysteem ons hoort te beschermen 
tegen infecties, heeft Salmonella een manier gevonden 
om de B-cel te misbruiken. Na opname in een B-cel kan 
Salmonella zich door het lichaam verspreiden en er later 

uit ontsnappen om weer andere cellen te infecteren. Zo 
helpt de B-cel onbedoeld in verspreiding van de infectie.

Het onderzoek
We bestuderen hoe B-cellen infectieverwekkers opnemen om 
de vorming van antilichamen te sturen. Daarnaast onder-
zoeken we hoe B-cellen de andere arm van het specifieke 
immuunsysteem beïnvloeden door de functie van T-helper-
cellen te reguleren.

Souwer Y*, Griekspoor A*, de Wit J, Martinoli C, Zagato E, Janssen H, Jorritsma T, 
Bar-Ephraïm YE, Rescigno M, Neefjes J, van Ham SM. Selective infection of 
antigen-specific B lymphocytes by Salmonella mediates bacterial survival and 
systemic spreading of infection. PLoS One 2012; 7(11):e50667. 
Shared first authorship* 
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Witte bloedcellen uitschakelen 
met ioniserende straling

T-cellen in bloedproducten kunnen bij 
patiënten met een verzwakt afweer-
systeem heftige reacties uitlokken, met 
mogelijk de dood tot gevolg. Om dit risico 
tot een minimum te beperken, bestraalt 
Sanquin de bloedproducten voor deze 
doelgroep. Door deze behandeling worden 
de T-cellen definitief uitgeschakeld.

Dat het bestralen van bloedproducten zinvol is, blijkt uit 
de cijfers van het Landelijk Hemovigilantie Bureau TRIP 
(Transfusie- en Transplantatiereacties in Patiënten). 
De afgelopen tien jaar is in Nederland slechts één melding 
geweest van een patiënt met een Transfusiegeassocieerde 
Graft-versus-host-disease (TA-GVHD). Marian van Kraaij, di-
recteur van de unit Klinisch Consultatieve Dienst/Medische 
Zaken van Sanquin, legt uit dat ziekenhuizen sinds 2003 
het bureau digitaal op de hoogte kunnen stellen als zo’n 
ziekte zich voordoet. “Het is een zeer zeldzame aandoening, 
maar als het gebeurt is de mortaliteit heel hoog. Zelf ben 
ik al vele jaren internist-hematoloog en heb gelukkig nog 
nooit een TA-GVHD gezien. Dit komt omdat de indicaties 
van bestralen goed worden nageleefd. Ook draagt de leuko-
cytenreductie van de bloedproducten daaraan bij.”

Bij TA-GVHD draait het om de T-cellen in het donorbloed. 
Deze ervaren de ontvanger als lichaamsvreemd en kunnen 
daardoor afweerreacties op gang brengen. Antigeen-
presenterende cellen van de ontvanger bieden de vreemde 
T-cellen dan stukjes lichaamseigen eiwit aan, waarop de 
witte bloedcellen van de donor zich vermenigvuldigen en 
actief worden. Het gevolg is dat er heftige reacties optreden. 
Er ontstaan dan andere witte bloedcellen – zoals cytotoxi-
sche T-cellen en NK-cellen – die vooral de huid, lever en de 
binnenbekleding van het maagdarmkanaal aantasten. 
Van Kraaij: “Als je een normaal immuunsysteem hebt, 
kun je die vreemde T-cellen doden. Echter, mensen met 
een aangeboren of verworven verzwakt afweersysteem zijn 
daar minder goed toe in staat. Zij hebben de meeste kans 
op TA-GVHD. Dit geldt ook voor prematuren omdat hun 
immuunsysteem nog niet zo goed is ontwikkeld. Voor al 
deze doelgroepen worden de bloedproducten bestraald. 
Verder doen we in Nederland in principe geen familietrans-

fusies, waarbij je – ook al heb je een normaal immuunsys-
teem – toch TA-GVHD kunt krijgen. De afweersystemen 
van donor en ontvanger lijken dan zoveel op elkaar, dat 
de verhouding zoek is tussen aanvallen en tolereren. Wel 
worden er granulocytentransfusies gedaan tussen bloed-
verwanten, waarbij bestraling weer een voorwaarde is.”

Ingekapselde stralingsbron
Hoewel Sanquin sinds 2001 volgens de richtlijnen ter 
preventie van de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) 
bloedproducten filtreert, waarbij witte bloedcellen zoveel 
mogelijk worden verwijderd, blijft bestraling ervan voor de 
op blz. 7 genoemde indicaties noodzakelijk. Immers zeer 
kleine hoeveelheden van die cellen kunnen voldoende zijn 
om TA-GVHD te veroorzaken. Dat bestralen gebeurt met 
zeer hoogactieve ingekapselde stralingsbronnen, bestaande 
uit radioactief cesiumchloride (Cs-137). Sanquin heeft op 
acht locaties in het land zo’n bron staan. Uiteraard wordt 
met de veiligheid van de werknemers die hiermee moeten 
werken optimaal rekening gehouden. Cees Vogelaar, die als 
coördinerend stralingsdeskundige van de afdeling Veilig-
heid, Arbo & Milieu daarvoor verantwoordelijk is bij 
Sanquin in Amsterdam, zegt dat de dikke loodmantel 
rondom de stralingsbron de straling enorm reduceert. 
“De mensen die de bloedproducten bestralen, worden 
nauwelijks aan ioniserende straling blootgesteld. Er is 
sprake van een jaardosis van 0,002 millisievert. Elke 
Nederlander loopt door natuurlijke achtergrondstraling een 
dosis op van ongeveer 2 millisievert per jaar. Het risico is 
dan ook verwaarloosbaar klein en de medewerkers hoeven 
geen extra maatregelen te treffen.”

Een bloedproduct dat in een loden cilinder met uitsparing 
binnen de loodmantel in de buurt van de centrale bron 
wordt gedraaid, ondergaat een bestraling van minimaal 
25 gray. Dit is een maat voor de geabsorbeerde dosis. In dat 
geval raakt het DNA van alle witte bloedcellen geïnactiveerd, 
waarna ze niet meer in staat zijn zich te delen. 
Vogelaar vertelt dat er Sanquinbreed vorig jaar circa 52.000 
bloedproducten op deze wijze zijn behandeld. Dirk de Korte, 
manager Product- en Procesontwikkeling Bloedtransfu-
sietechnologie bij Sanquin Bloedbank, heeft onderzocht 
of rode bloedcellen en bloedplaatjes ook schade ondervin-
den van die straling. “Wat we zien, is dat dit bij de rode 
bloedcellen inderdaad het geval is. Ze takelen sneller af. 
Het gevolg is dat er een verhoogde kaliumlekkage en een 
verhoogde hemolyse optreedt. Dat vrijkomen van kalium 
kan vooral bij heel jonge kinderen problemen veroorzaken. 
Vanwege die aftakeling mogen de rode bloedcellen voor 
neonaten niet ouder zijn dan vijf dagen op het moment van 
bestraling. Daarna moeten ze binnen 24 uur worden toege-

Bloedproducten

Dirk de Korte
Marian van Kraaij
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diend. Bij volwassenen mag tijdens het bestralen het bloed 
niet ouder zijn dan veertien dagen. Daarna geldt nog eens 
een limiet van twee weken voor de toediening.”

Alternatieve rode bloedcelbewaarmedia
Bij bloedplaatjes is het altijd een groot vraagteken geweest 
of die kwetsbaar zijn voor bestraling. De Korte omschrijft 
ze als gevoelige cellen die heel snel denken dat ze in 
actie moeten komen, waarna ze gaan plakken en kleven. 
“Daarom hebben we dit uitvoerig getest. Of je ze na bestra-
ling nu in grote of kleine zakken van diverse soorten plastic 
bewaard in een plasma- of een zoutoplossing, het maakt 
allemaal niets uit. Ze blijven dezelfde functies behou-
den. Ze raken niet sneller geactiveerd dan onbestraalde 
bloedplaatjes.” Voor rode bloedcellen verwacht De Korte 
dat bewaarmedia van invloed kunnen zijn op de kwaliteit 
van het uiteindelijk bestraalde product. “Er wordt her en 
der onderzoek gedaan naar alternatieve bewaarmedia voor 
rode bloedcellen. Die moeten deze cellen beter beschermen 
tegen slechte condities, zoals afwijkende temperaturen 
of plastics. Tot nu toe is het effect van die bewaarmedia 
nog niet onderzocht bij bestraalde producten. Maar je zou 
kunnen verwachten dat ze ook de negatieve invloeden van 
bestraling tegengaan. Dat zullen we in de toekomst zeker 
gaan onderzoeken.”

Wat bestraalde bloedproducten betreft, zijn volgens Van 
Kraaij de academische ziekenhuizen de grootgebruikers. 
Perifere ziekenhuizen doen ook een beroep op Sanquin, 
maar bij hen komen de indicaties voor het gebruik van 
deze producten minder voor. Het zijn dan ook meestal deze 
instellingen die de Klinisch Consultatieve Dienst (KCD) van 

Sanquin Bloedbank om adviezen vragen. 
Van Kraaij: “Ik adviseer bestraalde producten toe te passen 
conform de indicatielijst van de landelijke richtlijn.” De 
academische ziekenhuizen zijn vaak ervaren genoeg om 
zelf de juiste beslissingen te nemen om wel of geen be-
straald product in te zetten. Zo laten de Amsterdamse 
artsen Otto Visser en Anton van Kaam weten dat ze 
dagelijks bestraalde bloedproducten gebruiken. Visser is 
internist-hematoloog van de afdeling Hematologie van het 
VUmc en Van Kaam is hoofd van de IC Neonatologie in het 
AMC. De VUmc-afdeling heeft met alle soorten indicaties 
volgens de landelijke richtlijn te maken en genoemde IC 
neonatologie alleen met de indicaties voor prematuren.

Stamceltransplantaties
De grootste groep die op de afdeling van Visser bestraalde 
bloedproducten krijgt, bestaat uit patiënten die een stam-
celtransplantatie hebben ondergaan. “Die patiënten zijn 
ernstig immuungecompromitteerd door de voorbereiding 
op de transplantatie, de behandeling zelf en de medicatie 
daarna. Onze bloedtransfusiedienst moet dan goed met 
Sanquin communiceren over de startdatum maar ook 
over de voorlopige einddatum. Wanneer de patiënt na 
bijvoorbeeld vijf jaar genezen is van zijn ziekte en geen 
medicatie meer nodig heeft, dan kun je zo iemand als een 
normale patiënt beschouwen. Stel dat die persoon daarna 
ooit weer een bloedtransfusie moet ondergaan, dan vervalt 
de indicatie voor bestraalde producten.” Hoewel het nooit 
is bewezen, hebben Visser en zijn collega’s zo’n tien jaar 
geleden vermoedelijk een patiënt gehad met TA-GVHD. Het 
ernstige huidbeeld leek retrospectief op deze ziekte. Geen 
enkele behandeling sloeg aan, waarna de patiënt overleed.

Cees Vogelaar Otto Visser

Bestraalde bloedproducten ter voorkoming 
van TA-GVHD
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Op de afdeling van Van Kaam bestaat de hoofdmoot uit te 
vroeg geboren kinderen. Omdat de meesten ziek zijn, wordt 
er veel bloed bij hen afgenomen voor onderzoek. En aange-
zien hun beenmerg nog niet optimaal is gerijpt en onvol-
doende functioneert, krijgen ze bij regelmaat een transfusie 
van bestraalde bloedproducten. De transfusierichtlijn 
adviseert dit te doen bij prematuur geboren kinderen onder 
een geboortegewicht van 1500 gram en/of na een zwanger-
schapsduur die korter is dan 32 weken. Zij krijgen tot zes 
maanden na de uitgerekende datum bestraalde erytrocyten 
die Parvo B19 virusvrij zijn. Van Kaam: “Als we zien dat 
een kind meer dan één keer een transfusie nodig heeft, 
dan wordt het bloed van een volwassen donor opgesplitst 
in kleine zakjes, de zogenaamde pedi-packs. Immers als je 
van meerdere donors bloed toepast, is de kans groter dat 
het afweersysteem van het kind antistoffen gaat produceren. 
Een andere reden waarom we het liefst bloed van één donor 
per kind gebruiken, is dat er de laatste tijd wat literatuur 
verschijnt over complicaties die zijn geassocieerd met 
bloedtransfusies, zoals darminfecties bij prematuren. Er is 
nog geen direct oorzakelijk verband gelegd, maar we willen 
uiteraard ieder mogelijk risico uitsluiten.”

Transfusiegids
www.sanquin.nl/producten-diensten/bloedproducten/transfusiegids/

Indicaties voor het gebruik van bestraalde bloedproducten
Intra-uteriene transfusies, daarna tot en met 6 maanden na à terme datum
Prematuren (lager dan 1500 gram geboortegewicht) en/of zwangerschap 
korter dan 32 weken (tot en met 6 maanden na à terme datum)
Kinderen met aangeboren gecombineerde immuundeficiëntie (SCID)
Verworven immuundeficiëntie zoals bij allogene en autologe stamceltrans-
plantatie
Na toepassing van donor lymfocyten infusie (DLI) of infusie van cytotoxische 
T-lymfocyten (CTL) tot 1 jaar na transfusie
Transfusie tussen 1e tot en met 3e graads verwanten van celhoudende bloed-
producten
Leukemiebehandelingen, waar dit in het protocol vereist wordt
Perifeer bloed stamcelaferese: vanaf mobiliserende kuur tot na afname
Beenmergafname: vanaf 6 weken vóór afname tot na afname
HLA compatibele trombocytenconcentraten
Gebruik van purine/pyrimidine antagonisten en gerelateerde medicatie 
(bijvoorbeeld Fludarabine, Pentostatine, Cladribine) tot een jaar na staken 
van de therapie
Bij anti-T-cel behandeling (ATG, anti-CD52 en andere T-cel monoklonalen) 
bij aplastische anemie of leukemie: vanaf de instelling van de toediening 
gedurende een half jaar na het voltooien van de behandeling
Granulocytentransfusies

Marian van Kraaij (’s Heerenberg, 1963) studeerde geneeskunde in Utrecht, 
waar ze ook de opleidingen tot internist en hematoloog deed. In 2001 werd ze 
staflid Hematologie in het UMC St. Radboud. Na een verblijf in Australië in 
2007-2008 trad ze toe tot de Unit Medische Zaken van de Bloedbank in regio 
Zuidoost. In juni 2009 werd ze manager van de regionale Unit Medische 
Zaken. Sinds september 2012 is ze unitdirecteur Klinisch Consultatieve 
Dienst/Medische Zaken van Sanquin Bloedbank.
m.vankraaij@sanquin.nl
www.linkedin.com/pub/marian-van-kraaij/33/543/535

Dirk de Korte (Dirksland, 1955) werkt sinds 1981 bij Sanquin Research. Sinds 
2007 is hij manager Product- & Procesontwikkeling Bloedtransfusietechno-
logie in Amsterdam. Hij studeerde biochemie aan de Universiteit van Utrecht 
en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. De Korte is gespeciali-
seerd in toegepast onderzoek, (co-)development van nieuwe producten voor 
bloedtransfusiegeneeskunde en het vertalen van vragen van bedrijven in 
onderzoeksprojecten.
d.dekorte@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/in/dirkdekorte

Cees Vogelaar (Krimpen aan den IJssel, 1955) studeerde analytische chemie 
aan de Zuid Limburgse Laboratoriumschool, waar hij afstudeerde als labo-
ratoriumassistent HBO-B. Na de opleiding stralingsdeskundigheid niveau 3 
werd hij hoofdanalist Radiochemie bij Sanquin. De afgelopen vijftien jaar 
houdt hij zich bezig met stralingsbescherming.
c.vogelaar@sanquin.nl

Otto Visser (Enschede, 1968) studeerde geneeskunde aan het VUmc waar 
hij later ook de opleiding tot hematoloog volgde. Sinds 2006 is hij internist-
hematoloog van de afdeling Hematologie in het VUmc. Op 28 maart hoopt 
hij te promoveren op zijn onderzoek naar autologe stamceltransplantaties bij 
B- en T-cellymfomen.
o.visser@vumc.nl

Anton van Kaam (Roosendaal, 1965) studeerde geneeskunde aan de Erasmus 
Universiteit en volgde de opleiding tot kinderarts in het Sophia Kinderzieken-
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Nieuw protocol voor kweken 
endotheelcellen

Onderzoek

John Ekkelboom

Onderzoekers van de afdeling Plasma Eiwitten 
van Sanquin Research hebben een protocol 
ontwikkeld voor het kweken van endotheel-
cellen uit bloed. Deze cellen zijn onder 
andere van belang voor onderzoek naar 
vasculaire ziekten. Het protocol maakt het 
mogelijk om uit weinig bloed in korte tijd 
heel veel endotheelcellen te verkrijgen.

Endotheelcellen, die de binnenzijde van bloed-
vaten bekleden, zijn nauw betrokken bij 
allerlei lichaamsprocessen, zoals immuun-
respons, angiogenese en bloedstolling. 
Sanquin doet al vele jaren onderzoek naar 
bloedstolling en mogelijke afwijkingen in 
dat proces. Daarbij kunnen endotheelcellen 
helpen om tot nieuwe inzichten te komen. 
Immers als de bloedstolling niet goed ver-
loopt, is de kans groot dat er iets aan die 
cellen mankeert.
Voor dergelijk onderzoek gebruiken weten-
schappers meestal de endotheelcellen uit 
navelstrengen. Deze cellen heten daarom 
HUVEC, dat staat voor Human Umbilical Vein 
Endothelial Cells. Menno Hofman, analist van 
de afdeling Plasma Eiwitten, vertelt dat deze 
cellen worden losgeweekt uit de bloedvaten 
van een navelstreng. “Daarna worden ze 
opgekweekt. Het nadeel is dat ze tijdens die 
vermeerdering bepaalde eigenschappen 
verliezen en ook niet zo lang overleven. 
Zo produceren die cellen langzaamaan 
minder Von Willebrand Factor, een belangrijk 
eiwit dat betrokken is bij de bloedstolling. 
Die cellen zijn dan niet meer geschikt voor 
onderzoek naar dat eiwit.”

BOEC
Een ander nadeel van het winnen van 
endotheelcellen uit bloedvaten is volgens 
Hofman dat dit alleen bij navelstrengen 
kan. “Bij kinderen en volwassenen kun je 
niet datzelfde trucje uithalen: je gaat uit 
een levend persoon niet zomaar een stukje 
bloedvat wegsnijden.” Inmiddels is er een 
goed alternatief dat is ontwikkeld door Robert 
Hebbel van de University of Minnesota in de 
Verenigde Staten. Bij deze methode worden 
de endotheelcellen niet direct uit bloedvaten 
gewonnen maar geïsoleerd uit stamcellen 
die in het bloed rondzwerven. De ingreep om 

ze te winnen, blijft dan beperkt tot bloed-
afname, waarna het kweken van deze BOEC 
(Blood Outgrowth Endothelial Cells) kan 
beginnen. Bovendien leven deze cellen veel 
langer dan HUVEC.
Jan Voorberg, principal investigator bij 
Sanquin Research, heeft Hebbel in Amerika 
bezocht en de Amerikaanse aanpak bij 
Sanquin geïntroduceerd. Hofman en Javier 
Martín Ramírez, die als onderzoeker eveneens 
op de afdeling Plasma Eiwitten werkt, hebben 
samen de methode geoptimaliseerd en een 
protocol opgesteld. Daarover publiceerden 
zij vorig jaar in Nature Protocols. Martín 
Ramírez: “Het is ons gelukt BOEC te isoleren 
uit een beperkte hoeveelheid bloed. We kunnen 
nu volstaan met een volume van 27 milliliter,
terwijl voorheen ongeveer de dubbele hoe-
veelheid nodig was. Onze methode is dus 
efficiënter.”

Groei bevorderen
Nadat het bloed is gecentrifugeerd en de 
cellen zijn gescheiden, gaan deze in een 
medium waarin de BOEC goed gedijen. Dit 
gebeurde tot voor kort altijd in 6-wells-
platen. Hofman ontdekte dat juist aan de 
randen van die wells de BOEC zich het 
lekkerste voelen en daar het beste groeien. 
“Toen dacht ik dat het misschien beter zou 
zijn om meer randen te creëren. We hebben 
toen 48-wells-platen besteld en gekeken of die 
hypothese klopte. Tot onze verbazing zagen 
we veel meer BOEC ontstaan. Zelfs met een 
lage concentratie in het bloed krijg je toch 
voldoende cellen. Dat is handig omdat in 
het bloed van volwassenen die concentratie 
afneemt met de leeftijd.” Ook is het volgens 
Hofman mogelijk om met deze techniek uit 
kleine restjes bloed uit navelstrengen BOEC te 
isoleren. “Een paar milliliter is dan voldoende. 
Die spoel je uit met een zoutoplossing en 
daaruit groeien heel veel kolonies. Op deze 
manier kun je genetisch identieke HUVEC 
en BOEC uit één navelstreng winnen en met 
elkaar vergelijken om meer te weten te 
komen over deze cellen.”
Martín Ramírez legt uit dat op dit moment 
de endotheelcellen worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek. 
Zo kijkt hij samen met Hofman naar de 

Javier Martín Ramírez (Madrid, 1983), studeerde 
biochemie aan de Universidad Autonóma de 
Madrid. Vanaf 2006 deed hij in het Leids Universi-
tair Medisch Centrum onderzoek naar 
Fcγ-receptoren (FcγRs) en hun rol in auto-immuun-
ziekten. Sinds december 2010 werkt hij op de 
afdeling Plasma Eiwitten van Sanquin, waar hij 
de rol van miRNAs en endotheelcellen in plaque-
vorming bestudeert.
j.martin-ramirez@sanquin.nl

Menno Hofman (Rotterdam, 1981) studeerde 
plantenbiotechnologie aan de Wageningen 
Universiteit en Theologie aan de Hogeschool 
Inholland. Sinds 2008 werkt hij als analist bij 
Sanquin. Eerst bij de afdeling Immunogenetica, 
nu bij de afdeling Plasma Eiwitten. Hij is 
gespecialiseerd in celkweek en virologie.
m.hofman@sanquin.nl
http://www.linkedin.com/pub/menno-hofman/ 
11/373/637
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functies van endotheelcellen van families 
waarin hart- en vaatziekten veel voorkomen. 
De cellen zijn namelijk ook nauw betrokken 
bij plaquevorming. Via microRNAs (miRNAs), 
die de expressie van een groot aantal genen 
reguleren, zoeken beide wetenschappers naar 
genetische afwijkingen die mogelijk derge-
lijke vasculaire ziekten kunnen verklaren. 
Martín Ramírez: “Als we meer inzicht krijgen, 
kan dat leiden tot een betere diagnostiek. 
Wellicht is het zelfs ooit mogelijk om BOEC 
van patiënten genetisch te modificeren en 
daarna te gebruiken om bepaalde ziekten te 
genezen, zoals hart- en vaatziekten en hemo-
filie A. Maar zover is de wetenschap echter 
nog niet.”

Martin-Ramirez J, Hofman M, van den Biggelaar M, Hebbel 
RP, Voorberg J. Establishment of outgrowth endothelial cells from 
peripheral blood. Nat Protoc 2012; 7(9):1709-15.

Erytrocyten voor transfusiedoeleinden 
worden in de bloedbank afgenomen, 
gezuiverd van bloedplaatjes en leukocyten, 
en bewaard bij 4°C. Tijdens de bewaar-
periode, tot soms 6 weken, verandert er veel 
in de erytrocyten. Hoe belangrijk dat is voor 
het overleven en functioneren van de erytro-
cyten na transfusie is onderwerp van intense 
studie en discussie. Dr. Robin van Bruggen 
is begonnen met een nieuw onderzoek bij 
patiënten.

Van Bruggen vertelt dat hij, samen met 
Dr. Marian van Kraaij, unitdirecteur Klinisch 
Consultatieve Dienst/Medische Zaken van 
Sanquin, onderzoek doet naar het lot van 
getransfundeerde erytrocyten. Dit onder-
zoek is deel van een groot PPOC (Product en 
Proces Ontwikkeling Cellulaire producten) 
programma, gefinancieerd door Sanquin. 
Andere onderdelen van dit programma 
betreffen erytrocyt-endotheel-interacties 
(prof. P. Hordijk) en erytrocyt-complement 
interacties (dr. D. Wouters), beide ook weer 
in relatie tot veroudering van erytrocyten-
concentraten. Van Bruggen, samen met Djuna 
de Back (arts, promovendus) en Thomas Klei 
(analist), is begonnen met onderzoek bij 
patiënten met myeloïde dysplasie, die 
anemisch zijn en daarom vaak erytrocyten-
transfusies krijgen. Eén uur en 24 uur na 
transfusie wordt een bloedmonster genomen, 
waarin vervolgens de getransfundeerde 
erytrocyten kunnen worden onderscheiden 
van de eigen erytrocyten op grond van een 
aantal celoppervlak-eiwitten. Bekend is dat 
in de eerste 24 uur na transfusie al 10-25% 
van de getransfundeerde erytrocyten uit de 
circulatie van de patiënt verdwijnt. De vraag 
is waarom.

Klaringssignalen
Uit onderzoek in vitro is naar voren gekomen 
dat het CD47 eiwit op erytrocyten bij bewaren 
een verandering ondergaat, waardoor het 
niet langer opname van deze cellen door 
macrofagen voorkomt maar in plaats 
daarvan gaat functioneren als een opname-
signaal.1 Van Bruggen gaat dit nu dus in 
vivo ook onderzoeken, samen met andere 
klaringssignalen zoals fosfatidylserine, 

complementfragmenten en adhesiemoleculen. 
Hiertoe zullen deze signalen gekwantificeerd 
worden op de erytrocyten in het concentraat 
vóór transfusie, op de erytrocyten van de ont-
vanger, en op de getransfundeerde erytrocyten 
na 1 en 24 uur. De patiënten zullen beurte-
lings kort bewaarde erytrocytenconcentaten 
en langer bewaarde concentraten toegediend 
krijgen. Hieruit moet duidelijk worden of, er 
afhankelijk van de bewaarperiode, verschil-
len zijn in de manier waarop erythrocyten 
worden geklaard.

Metabolieten
Daarnaast is van Bruggen van plan om niet 
alleen de bekende klaringssignalen te onder-
zoeken, maar ook om met behulp van massa-
spectrometrie alle verschillen tussen oude 
en verse erytrocyten voor en na transfusie in 
kaart te brengen. Dat leidt wellicht tot de ont-
dekking van nieuwe klaringsmechanismen. 
Hetzelfde geldt voor de metabole veranderingen 
die tijdens bewaren in erytrocyten plaats-
vinden. Reeds lang is bekend dat het ATP en 
2,3-DPG gehalte afneemt tijdens bewaren, 
hetgeen de overleving en de zuurstoftrans-
portcapaciteit van de cellen vermindert. Aan-
genomen is altijd dat deze metabolieten na 
transfusie weer snel op peil zouden komen, 
maar bewijs hiervoor ontbreekt. Nu kan dus 
onderzocht worden of dat zo is, of deze para-
meters de overleving beïnvloeden en of wel-
licht andere metabolieten, zoals cyclisch AMP 
en glucose-6-fosfaat, evenzeer een rol spelen. 
Voor dit soort onderzoek is natuurlijk wel 
nodig dat de getransfundeerde erytrocyten 
niet alleen onderscheiden kunnen worden 
van de eigen erytrocyten van de patiënt, 
maar ook fysiek gescheiden kunnen worden. 
Van Bruggen ziet geen onoverkomelijke 
problemen. Als dat zo is ligt een nieuw en 
uiterst relevant onderzoeksterrein open.

Burger P et al. CD47 functions as a molecular switch for
erythrocyte phagocytosis. Blood 2012; 119(23):5512-21.

Onderzoek

Dirk Roos

Transfusie van bewaarde erytrocyten – 
het klaringsmechanisme onderzocht

1

BOEC kolonie
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Omniplasma: nieuw alternatief 
voor quarantaineplasma

Bloedproducten

Frank van Kolfschooten

Sanquin levert sinds kort het nieuwe bloed-
product Omniplasma: een virus-geïnactiveerd 
plasma dat ook een reductiestap tegen pri-
onen heeft ondergaan. Het wordt gemaakt 
uit gepoold plasma van Nederlandse donors. 
Omniplasma is een alternatief voor het 
huidige quarantaineplasma, dat beschikbaar 
blijft voor bijzondere toepassingen zoals bij 
IgA deficiënte patiënten, wisseltransfusies en 
voor kinderen.

Vanwege het risico op besmetting met prion-
ziekten zoals de (variant) ziekte van Creutz-
feld-Jakob is Sanquin in 2002 gestopt met 
het leveren van gepoold SD-plasma (plasma 
waarin enveloped virussen zijn geïnactiveerd 
door een solvent/detergents behandeling). 
Eén donor met een prionziekte zou een grote 
groep ontvangers kunnen besmetten via een 
batch waarin plasma van honderden donors 
is gepoold. Als alternatief biedt Sanquin 
sindsdien quarantaineplasma aan, een korter 
houdbaar bloedproduct (2 jaar na afname). 
Dit plasma wordt gewonnen uit een donatie 
van één donor en wordt zes maanden in 
quarantaine gehouden totdat de donor 
bij een nieuwe donatie nogmaals getest 
is. Als de donor wederom negatief getest 
wordt, kan een virusinfectie van de eerdere 
donatie uitgesloten worden. Het gepoolde 
SD-plasma had echter als voordeel dat door 
de grotere pool en de bereidingswijze cel-
len en celfragmenten werden verwijderd, 
waardoor verhoudingsgewijs het aantal 
bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld TRALI 
(transfusion related acute lung injury) lager 
is dan voor quarantaineplasma. Bovendien 
varieert de hoeveelheid stollingsfactoren 
per donor bij quarantaineplasma, terwijl 
die bij poolen gelijkelijk verdeeld is over de 
batch. Toen bleek dat het Oostenrijkse bedrijf 
Octapharma een techniek had ontwikkeld 
om SD-plasma veiliger te maken met een 
reductiestap tegen prionen, besloot de Raad 
van Bestuur van Sanquin op aanraden van 
de Medische Adviesraad om weer SD-plasma 
te gaan aanbieden uit gepoold plasma van 
Nederlandse donors. Sanquin heeft daartoe 
een overeenkomst gesloten met Octapharma 
om – voor Nederland – Omniplasma, dat vier 
jaar houdbaar is, te produceren. Sanquin 

verzorgt zelf de distributie van Omniplasma 
naar gebruikers in ziekenhuizen. Octapharma 
produceerde zelf al gepoold plasma onder 
de naam Octaplas. “Het nadeel van Octa-
plas is dat het wordt gemaakt uit bloed van 
onbekende donors uit andere landen en dat 
het geen reductiestap tegen prionen heeft 
ondergaan”, zegt Marian van Kraaij, 
directeur van de Unit Klinisch Consultatieve 
Dienst/ Medische Zaken van Sanquin Bloed-
bank. “Daardoor is niet duidelijk of deze 
donors wel voldoen aan de strenge veilig-
heidsstandaard van Sanquin.”

Heidens karwei
De introductie van Omniplasma heeft veel 
voeten in de aarde gehad voor Sanquin. 
“We hebben een aparte plasmastroom 
moeten creëren, naast de bestaande stroom 
voor quarantaineplasma en de stroom voor 
plasmageneesmiddelen” zegt Ruud Zoethout, 
bij Sanquin Bloedvoorziening verantwoorde-
lijk voor de marketing van plasmaproducten. 
“Daar hebben we de classificatie-, test- en 
distributiesystemen voor moeten aanpassen 
en dat was een heidens karwei.”
Het heeft ook bureaucratische consequenties 
voor de afspraken met ziekenhuizen, omdat 
Omniplasma geen kort houdbaar bloed-
product is. Daardoor valt het onder de 
Geneesmiddelenwet, en daarvoor is de 
ziekenhuisapotheker eindverantwoordelijk. 
“Maar omdat Omniplasma toch een bloed-
transfusieproduct is, dat bloedgroep compa-
tibel moet worden toegediend, gaat het net 
als de kort houdbare bloedproducten worden 
verstrekt via de klinisch chemische laboratoria 
van ziekenhuizen en niet via de apotheker”, 
legt Zoethout uit. “Dat betekent dat er over-
eenkomsten moeten komen tussen de apothe-
ker en de klinisch chemicus die regelen dat 
we het plasma binnen de bestaande infra-
structuur kunnen blijven aanleveren.”
De geneesmiddelstatus van Omniplasma 
geeft ook een probleem bij de verplichte regis-
tratie van bijwerkingen. “Bijwerkingen van 
geneesmiddelen moeten worden gemeld bij 
Lareb, transfusiereacties bij TRIP”, zegt Van 
Kraaij. “We hebben het nu zo geregeld dat 
de transfusiereacties van Omniplasma naar 
TRIP blijven gaan, en dat TRIP deze informatie 

Marian van Kraaij (’s Heerenberg, 1963) studeerde 
geneeskunde in Utrecht, waar ze ook de opleidingen 
tot internist en hematoloog deed. In 2001 werd ze 
staflid Hematologie in het UMC St. Radboud. In 
2008 trad ze toe tot de Unit Medische Zaken van 
de Bloedbank in regio Zuidoost. Sinds september 
2012 is ze Directeur van de Unit KCD/Medische 
Zaken.
m.vankraaij@sanquin.nl

Ruud Zoethout (Rauwerd, 1966) studeerde schei-
kunde aan de Universiteit van Groningen. Hij 
werkte tot 1998 bij het toenmalige CLB in diverse 
sales- en marketing-posities en is bij Sanquin 
verantwoordelijk voor de marketing van plasma-
producten. Hij behaalde in 2006 zijn Master of 
Business Administration bij IBO Business Schools.
r.zoethout@sanquin.nl

Sacha Zeerleder (Bern, Zwitserland, 1970) volgde 
zijn medische opleiding aan de Universiteit van 
Bern en volgde daarna zijn klinische opleiding 
op verschillende plekken in Zwitserland. In 1999 
kwam hij voor een jaar naar Sanquin als research 
fellow. Weer terug in Zwitserland bekleedde hij 
diverse posten in Bern als internist. In 2005 keerde 
hij terug naar Sanquin Research. In 2008 werd 
hij internist-hematoloog bij het AMC. Sinds april 
2010 is hij op beide plaatsen staflid (50-50).
s.s.zeerleder@amc.uva.nl
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meldt aan Sanquin. TRIP en Lareb hebben 
een samenwerkingsconvenant en de rappor-
tage over SD-plasma zal mede in overleg met 
Lareb worden samengesteld. Ook het creëren 
van zo’n oplossing vergt veel afstemming en 
communicatie.”

Kostenaspect
Ziekenhuizen zullen zich bij een eventuele 
overstap van quarantaineplasma (huidig 
gebruik 80.000 zakken per jaar) op Omni-
plasma behalve door klinische overwegingen 
ook laten leiden door de kosten. Een zak 
quarantaineplasma bevat 300 ml (kosten 
185 euro waarover geen btw wordt geheven) 
en een zak Omniplasma 200 ml (kosten 155 
euro ex btw). “Dat betekent dat Omniplasma 
per ml duurder is, maar dat wordt op macro-
niveau gecompenseerd omdat het aantal 
gebruikte zakken naar verwachting relatief 
geringer zal stijgen met 15%. Die verwach-
ting is gebaseerd op ervaringen in Finland, 
waar men al eerder en volledig is geswitcht 
van quarantaineplasma naar gepoold 
SD-plasma in zakken van 200 ml”, zegt 
Zoethout. “Maar per patiënt of per afde-
ling kan een switch wél een kostenstijging 
opleveren, dus dat aspect zullen ziekenhui-
zen meewegen bij een beslissing om over te 
stappen naar Omniplasma.” Sanquin ziet de 
toekomst van Omniplasma met vertrouwen 
tegemoet. Zoethout: “Natuurlijk zijn er ook 
praktische zaken die een rol spelen bij een 
switch van quarantaineplasma naar Omni-

plasma. Zaken moeten opnieuw ingeregeld 
worden en dat kost tijd en energie, maar 
de klinische voordelen van een veiliger en 
meer gestandaardiseerd product met minder 
bijwerkingen zullen uiteindelijk de doorslag 
geven. Ik verwacht dat ziekenhuizen de tijd 
zullen nemen om een dergelijke switch voor 
te bereiden en onze uitdaging is om gedu-
rende die tijd beide producten voldoende 
beschikbaar te stellen. Daarvoor hebben we 
extra plasma ingezameld en extra voorraden 
aangelegd.” Zodra duidelijk is hoe de keus 
van ziekenhuizen uitpakt en hoe de vraag 
zich ontwikkelt, kan Sanquin de logistiek 
optimaliseren. Quarantaineplasma blijft hoe 
dan ook leverbaar voor bijzondere toepassingen 
zoals voor IgA deficiënte patiënten, wissel-
transfusies en in kleine zakken van 75 ml 
voor kinderen.

Ervaringen met Octaplas
De Isala Klinieken in Zwolle werken op dit 
moment met bovengenoemde voorganger 
van Omniplasma, Octaplas. “Wij hebben 
in 2008 het transfusieprotocol voor massaal 
bloedverlies in ons traumacentrum aange-
past”, zegt Harry Naber, anesthesioloog bij 
de Isalaklinieken. “Bij massaal bloedverlies 
is er een internationale trend naar vroegtij-
dige correctie van de stolling omdat dit het 
mortaliteitsrisico verlaagt en door het eerder 
stoppen van de bloeding neemt de totale 
bloedconsumptie niet toe. We zagen voor 
die tijd dat nogal wat patiënten pulmonale 
problemen kregen, zoals TRALI, een bekende 
bijwerking van Fresh Frozen Plasma (FFP’s). 
Gepoold plasma heeft vanuit de literatuur 
een duidelijk verlaagde incidentie van TRALI 
en andere pulmonale problemen. Omdat 
Sanquin geen gepoold plasma meer leverde, 
hebben we toen op de markt gezocht naar 
een alternatief en kwamen uit bij Octaplas.” 
Diverse internisten van de Isala Klinieken 
gebruiken liever geen Octaplas voor hun 
hematologische patiënten met factorende-
ficiënties vanwege het risico op onbekende 
ziekteverwekkers in dit gepoolde plasma en 
houden vast aan quarantaineplasma. De 
gebruiksverhouding Octaplas/quarantaine-
plasma is nu 3/1.
Naber kan nog niet zeggen of de Isala-

klinieken zullen overstappen van Octaplas 
op Omniplasma. “Dat zal afhangen van 
de prijs en de leveringsvoorwaarden. Als 
Sanquin Omniplasma steeds goed voorradig 
houdt en de prijs is gunstig, dan ligt een 
overstap voor de hand, mede vanwege de 
prionreductiestap bij Omniplasma.”
Ook het AMC in Amsterdam werkt op dit 
moment incidenteel met Octaplas. “Wij zijn 
bij enkele kinderen die afhankelijk zijn van 
plasmatransfusies overgestapt van quaran-
taineplasma op Octaplas omdat ze bij herha-
ling last kregen van allergische reacties”, 
zegt internist-hematoloog Sacha Zeerleder. 
“Of we bij andere patiënten zullen overstap-
pen op Omniplasma weten we nog niet. 
De bloedtransfusiecommissie van het zieken-
huis heeft wel een voorkeur voor een product 
van Nederlandse donors. We spelen met de 
gedachte om een klinische studie op te zetten 
om te kijken of transfusies met Omniplasma 
inderdaad tot minder transfusiegerelateerde 
bijwerkingen zoals longproblemen leiden, 
vergeleken met quarantaineplasma.”

Harry Naber (Zwolle, 1961) studeerde geneeskunde aan 
de Universiteit van Utrecht. Na enkele assistentschappen 
in acute vakken startte hij de opleiding anesthesiologie 
in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein met speciale 
aandacht voor de acute geneeskunde. In 1999 trad hij toe tot 
de maatschap anesthesiologie van het toenmalige Sophia 
Ziekenhuis (inmiddels Isala Klinieken) te Zwolle, weer met 
het aandachtsgebied acute zorg en traumatologie. 
h.r.naber@isala.nl 
nl.linkedin.com/pub/harry-naber/20/460/9a9

Harry Naber Sacha Zeerleder 
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Trombotische trombocytopenie: 
de details ontrafeld

Onderzoek

Dirk Roos

Patiënten met trombotische trombocytope-
nie (TTP) lijden aan verstopte bloedvaatjes 
ten gevolge van intravasale stolselvorming. 
Dit kan schade aan allerlei organen veroor-
zaken en op den duur levensbedreigend zijn. 
De oorzaak ligt in het ontbreken van een 
goede verwerking van de stollingsfactor 
Von Willebrandfactor (VWF). Dit is een 
hoogmoleculair eiwit dat door endotheel-
cellen wordt geproduceerd, maar in het 
bloed in kleinere fragmenten moet worden 
geknipt om goed te functioneren. Dit op-
knippen van VWF gebeurt door ADAMTS13, 
een protease dat in het bloed voorkomt. Bij 
patiënten met TTP functioneert ADAMTS13 
niet goed, met als gevolg dat VWF te groot 
blijft en daardoor hyperactief is. Dit veroor-
zaakt de overmatige stolling.

Op de afdeling Plasma Eiwitten van Sanquin 
wordt veel onderzoek gedaan naar het 
mechanisme van bloedstolling en fibrinolyse. 
Uiteraard is daar ook grote belangstelling 
voor TTP. Deze ziekte kan twee oorzaken 
hebben: mutaties in het gen dat codeert voor 
ADAMTS13, leidend tot de aangeboren vorm 
van TTP, en de vorming van autoantistoffen 
tegen ADAMTS13, die op latere leeftijd TTP 
veroorzaken. Nicoletta Sorvillo, een Italiaanse 
promovenda, bestudeert deze laatste vorm 
van TTP, met name hoe en waarom deze 
antistoffen tegen ADAMTS13 ontstaan. 
Onder leiding van professor Jan Voorberg en 
in nauwe samenwerking met de hematoloog 
dr. Rob Fijnheer uit Utrecht heeft zij ontdekt 
tegen welk deel van ADAMTS13 de antistoffen 
gericht zijn en hoe de presentatie van deze 
onderdelen aan het immuunapparaat 
verloopt. In de laatste maanden van haar 
onderzoek dringt zij nog verder door in de 
details van deze presentatie.

Suikerstaarten
Met Napolitaanse vurigheid vertelt zij dat nu 
wel bekend is dat de opname van ADAMTS13 
door dendritische cellen (DCs) via de mannose-
receptor op de DCs plaats vindt, maar nog 
niet welke suikerstaarten op ADAMTS13 
daarvoor verantwoordelijk zijn. Haar proeven 
tot nu toe zijn uitgevoerd met recombinant 
ADAMTS13, geproduceerd door gekweekte 

humane niercellen, maar de suikerstaarten 
op dat ADAMTS13 hoeven niet dezelfde te 
zijn als die op natuurlijk ADAMTS13 uit 
menselijk plasma. Sorvillo is daarom nu 
bezig plasma ADAMTS13 op te zuiveren. 
Verder is onduidelijk hoe ADAMTS13 in de 
DCs verwerkt wordt en welke fragmenten 
ervan aan CD4+ T-lymfocyten worden gepre-
senteerd. Wel is bekend dat het MHC klasse II 
molecuul HLA-DRB1*11 veelvuldig voorkomt 
bij TTP patiënten, en dat mensen met dit 
fenotype een hoger dan gemiddeld risico 
lopen op het ontwikkelen van TTP. Zeer 
waarschijnlijk is dit HLA molecuul dus 
betrokken bij de presentatie.

Peptide presentatie
CD4-positieve T-lymfocyten zijn zeker betrokken 
bij de aanmaak van de anti-ADAMTS13 anti-
stoffen, omdat hulp van deze cellen aan de 
B-lymfocyten die de antistoffen produceren 
altijd noodzakelijk is. Maar welke antigeen-
fragmenten in dit geval aan de CD4+ T-lymfo-
cyten aangeboden worden is onbekend. 
Sorvillo onderzoekt dit nu door de opgeladen 
DCs te lyseren, dan de HLA-complexen te 
zuiveren en met massaspectrometrie te onder-
zoeken welke ADAMTS13 fragmenten daar-
aan gebonden zijn. Zij heeft daarvoor DCs 
genomen van acht donors met verschillende 
HLA-allelen, en altijd bleek HLA-DRB1*11 
hetzelfde ADAMTS13 peptide gebonden te 
hebben, namelijk een peptide afkomstig van 
het CUB-2 domein van ADAMTS13. Andere 
HLA moleculen bleken andere ADAMTS13 
peptiden gebonden te hebben, maar ook die 
waren afkomstig van het CUB-2 domein. Dat 
is opmerkelijk, want de uiteindelijke antistoffen 
in de patiënten zijn altijd gericht tegen het 
zogenaamde spacer domein van ADAMTS13. 
Toch is dit wel voor te stellen, want het is 
vaak zo dat aan de T-lymfocyten andere anti-
genen worden aangeboden om ze te activeren 
dan aan de B-lymfocyten. Sorvillo gaat nu 
CD4+ T-lymfocyten van de TTP patiënten 
isoleren en onderzoeken welke ADAMTS13 
peptiden deze cellen kunnen activeren.
Verder bleek uit haar proeven dat bij opladen 
van de DCs met grotere hoeveelheden 
ADAMTS13 ook andere fragmenten, ook 
buiten het CUB-2 domein, gepresenteerd 

Nicoletta Sorvillo (London 1982) studeerde medische 
biotechnologie aan de Universiteit van Napels 
Frederico II. Na haar master liep ze stage in New 
York bij de Mount Sinai School of Medicine. 
In 2009 kwam ze naar Nederland en startte haar 
promotieonderzoek bij de afdeling Plasma Eiwitten 
van Sanquin. Ze werkte aan de karakterisering 
van de immuunrespons bij TTP patienten. 
Ze hoopt in de loop van 2013 te promoveren.
n.sorvillo@sanquin.nl

Rob Fijnheer (Beverwijk 1960) is internist-
hematoloog in het Meander Medisch Centrum in 
Amersfoort. Daarnaast werkt hij als arts-onder-
zoeker in het UMC Utrecht en is hij als klinisch 
adviseur verbonden aan Sanquin. Tevens is hij lid 
van de Werkgroep niet-oncologische hematologie 
van de Nederlandse Vereniging voor Haemato-
logie. Fijnheer geldt als een autoriteit op het 
gebied van bloed- en stollingsziekten, waartoe ook 
TTP behoort.
r.fijnheer@umcutrecht.nl
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worden, onafhankelijk van de HLA subklasse. 
Maar bij DCs van donors met alleen maar 
HLA- DRB1*11 werd alleen maar het CUB-2 
domein peptide gevonden dat hierop past, 
onafhankelijk van de hoeveelheid aangeboden 
ADAMTS13. Kennelijk is dit dus een hele 
sterke binding, en worden de CD4+ T-lymfo-
cyten hierdoor zo krachtig gestimuleerd dat 
ze de B-lymfocyten zeer efficiënt aanzetten tot 
antistofproductie. 

TTP patiënten
Prachtig onderzoek, maar hebben de TTP 
patiënten hier ook iets aan? Fijnheer legt uit 
dat er in Nederland zo’n 300 nieuwe patiënten 
met intravasale stolling plus trombocytopenie 
worden onderzocht. Hiervan blijken ongeveer 
30 patiënten geen ADAMTS13 eiwit of activi-
teit te hebben, dus TTP patiënt te zijn. Slechts 
bij 1 of 2 patiënten gaat het dan om een 
aangeboren afwijking; de overige hebben anti-
stoffen tegen ADAMTS13. De patiënten met 
de aangeboren afwijking moeten 2-3 zakken 
vers plasma per maand krijgen, als bron van 
ADAMTS13. Bij patiënten met de antistoffen 
wordt het plasma vervangen, om de anti-
stoffen te verwijderen, en zij krijgen steroïden 
die de aanmaak van nieuwe antistoffen 
afremmen. Ongeveer de helft van deze 
laatste categorie krijgt een nieuwe klinische 
aanval in 3-6 maanden; dan wordt soms 
anti-CD20 gegeven om de B-lymfocyten te 
onderdrukken.
Nu we meer weten over het proces van de 
antistofvorming, kunnen we gaan denken 
aan recombinant ADAMTS13 dat niet aan 
de T- of B-lymfocyten wordt gepresenteerd, 
en dus geen antistoffen zal oproepen. Verder 
zou het kunnen dat deze antistoffen eigenlijk 
gericht zijn tegen een micro-organisme maar 
kruisreageren met ADAMTS13. Kennen we 
dat micro-organisme dan kunnen we mis-
schien voorkomen dat de patiënten daarmee 
in contact komen. En tenslotte kunnen we in 
de toekomst wellicht heel specifiek de T- of 
B-lymfocyten remmen die betrokken zijn bij 
de antistofvorming. Perspectieven genoeg dus.

Sorvillo N, Pos W et al. Blood 2012; 119(16):3828-35.
Sorvillo N et al. Blood 2013 Jan 31. [Epub ahead of print]

De unit Klinisch Consultatieve Dienst/
Medische Zaken (KCD/MZ) van Sanquin 
heeft haar aandachtsgebieden onder-
gebracht in portefeuilles. Als gevolg van de 
reorganisatie van Sanquin Bloedbank zijn er 
veranderingen in de aansturing van de unit 
KCD/MZ. Sinds september is er een nieuwe 
directeur KCD/MZ: Marian van Kraaij. Zij 
doet dat nog enige tijd gezamenlijk met de 
huidige directeur Dick van Rhenen, die in de 
loop van 2013 afscheid zal nemen.

Een van de belangrijkste veranderingen is 
de zogenaamde portefeuilleverdeling. 
De huidige managers en unit-directeuren 
van de unit KCD/MZ hebben onderling de 
taak- en aandachtsgebieden verdeeld in 
portefeuilles. De portefeuillehouder is verant-
woordelijk voor de onderwerpen in zijn/haar 
portefeuille en kan bij de hiermee gepaard 
gaande werkzaamheden gebruikmaken van 
de beschikbare expertise in het hele land. 
Er is na de reorganisatie sprake van één 
landelijk opererende KCD, die nog wel regio-
naal geörienteerd zal blijven voor de dienst-
verlening aan de ziekenhuizen. Verder blijven 
de regiogebonden managers van de unit 
KCD/MZ nog hiërarchisch verantwoordelijk 
voor de KCD-medewerkers in hun regio. 
Vanaf 1 januari 2013 is Bert Tomson, naast 
manager van regio Zuidwest, ook manager 
voor de regio Zuidoost, nu Marian van Kraaij 
een andere functie vervult.

Op dit moment zijn er vier portefeuilles 
(tussen haakjes de portefeuillehouder):
Hemovigilantie 
(Rianne Koopman, telefoon 020 512 3078, 
r.koopman@sanquin.nl)
Therapeutische Aferese 
(Martin Smid, telefoon 050 361 0810, 
m.smid@sanquin.nl)
Bijzondere producten/niet voor transfu-
sie (Bert Tomson, telefoon 071 568 51 35, 
b.tomson@sanquin.nl)
Onderwijs, opleiding en onderzoek 
(Dick van Rhenen, tezijnertijd Marian van 
Kraaij, resp. telefoon 010 463 0630 / 
024 327 9036, d.vanrhenen@sanquin.nl en 
m.vankraaij@sanquin.nl)
Voor deze portefeuilles zijn inmiddels werk-

groepen geformeerd met een landelijke 
afspiegeling vanuit de unit KCD/MZ. Voor 
specifieke vragen of verzoeken kunnen zowel 
onze externe als interne klanten zich wenden 
tot de portefeuillehouders.

Marian van Kraaij

Portefeuilles Medische Zaken/KCD

Service

v.l.n.r Rianne Koopman, Bert Tomson, Dick van Rhenen, 
Marian van Kraaij en Martin Smid

.

.

.

.
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Recente publicaties In koelen
bloede

Onderzoek Beeld

Nico Bick

Er zijn weer veel interessante publicaties van 
onderzoekers van Sanquin verschenen. 
Een kleine selectie wordt hier toegelicht.

ZPP van belang bij voorspellen Hb-afkeur
Baart AM, de Kort WL, Moons KG, Atsma F, 
Vergouwe Y. Zinc protoporphyrin levels have 
added value in the prediction of low hemoglobin 
deferral in whole blood donors. Transfusion 
2012 Nov 26. Epub ahead of print.
Zinkprotoporfyrine (ZPP) heeft een toegevoegde 
waarde bij het voorspellen van hemoglobine 
(Hb)-afkeur van volbloeddonors. Dit ontdekten 
onderzoekers van de afdeling Donorstudies. 
ZPP hangt samen met de hoeveelheid ijzer in 
het lichaam. Een verhoogde hoeveelheid ZZP 
kan wijzen op een ijzertekort, nog voor er een 
daling te zien is van het Hb. Omdat ijzer 
belangrijk is voor de aanmaak van hemo-
globine stelden Mireille Baart en collega’s dat 
het ZPP gehalte mogelijk zou kunnen helpen 
bij het voorspellen van Hb-afkeur. Voor het 
onderzoek is gebruik gemaakt van de eerder 
door de afdeling ontwikkelde predictiemodel-
len voor het voorspellen van een te laag Hb-
gehalte bij volbloeddonors. Uit de resultaten 
blijkt dat een verhoogde hoeveelheid ZPP 
inderdaad gerelateerd is aan een verhoogd 
risico op hemoglobine-afkeur. Het regelmatig 
meten van het ZPP niveau kan daarom een 
aanvulling zijn voor donatiemanagement en 
zou mogelijk kunnen leiden tot een afname 
in Hb-afkeur.

Kalium lekkage veroorzaakt expositie van PS
Burger P, Kostova E, Bloem E, Hilarius-
Stokman P, Meijer AB, van den Berg TK, 
Verhoeven AJ, de Korte D, van Bruggen R. 
Potassium leakage primes stored erythrocytes 
for phosphatidylserine exposure and shedding 
of pro-coagulant vesicles. Br J Haematol 2013; 
160(3):377-86.
Lange termijnopslag van erytrocyten heeft 
een negatieve invloed op de kwaliteit van 
de cellen na transfusie. Onderzoekers van 
de afdeling Bloedcel Research toonden aan 
dat kaliumlekkage expositie van phospha-
tidylserine (PS) op de buitenzijde van de 
erytrocyten veroorzaakt. Kaliumlekkage is 
een bekend verschijnsel bij langdurige opslag 
van erytrocyten. Expositie van PS leidt tot 

afsnoeren van blaasjes, en heeft daardoor 
waarschijnlijk een belangrijk effect op de 
posttransfusiefunctie en op bijwerkingen van 
bewaarde erytrocyten. Om de temperatuur 
na een transfusie na te bootsen maakten de 
onderzoekers gebruik van een overnacht-
incubatie van het erytrocytenconcentraat 
bij 37°C. Na incubatie lieten de cellen een 
verhoogde hemolyse, kaliumlekkage, PS 
expositie en blaasjesvorming zien. Al deze 
effecten namen toe naarmate de opslag-
termijn werd verlengd. Patrick Burger en 
collega’s toonden ook aan dat de blaasjes 
die uitgescheiden worden door langdurig 
bewaarde erytrocyten PS positief zijn en de 
stollingscascade ondersteunen.

X eiwit remt TDG-geïnitieerde BER
Van de Klundert MA, van Hemert FJ, Zaaijer 
HL, Kootstra NA. The hepatitis B virus X protein 
inhibits thymine DNA glycosylase-initiated base 
excision repair. PLoS One 2012; 7(11):e48940.
Het X eiwit (HBx) van het hepatitis B virus 
(HBV) heeft een sterk remmend effect op 
humaan thymine DNA glycosylase (TDG)-
geïnitieerde base excision repair (BER). 
Dit blijkt uit onderzoek van Maarten van 
de Klundert en collega’s van de afdeling 
Bloedoverdraagbare Infecties. HBx is een 
universele transactivator en essentieel voor 
in vivo replicatie van HBV. Eerder onderzoek 
van dezelfde afdeling toonde een opvallende 
gelijkenis aan van de HBx structuur met dat 
van TDG. TDG is een essentieel enzym in de 
BER-route. Remming van de BER-route kan 
aanzienlijk bijdragen aan het oncogene effect 
van een HBV infectie. In deze vervolgstudie 
hebben de onderzoekers onderzocht of HBx 
en TDG een interactie met elkaar aangaan of 
elkaar juist aanvullen. Naast het remmende 
effect van HBx tonen de resultaten aan dat 
TDG geen invloed heeft op HBV replicatie in 
vitro.

www.sanquin.nl/publicaties

Bloed is doorgaans onzichtbaar. 
Zelfs als we bloed willen zien, iemand 
het bloed onder de nagels vandaan 
halen of iemands bloed wel kunnen 
drinken neemt bloed in het bewust-
zijn een ondergeschikte plaats in.
Deze warmbloedige emoties staan 
echter in sterk contrast met het 
onderkoelde, klinische aspect en 
de analytische en technologische 
complexiteit die het verzamelen en 
bewerken van bloed voor medische 
en farmaceutische doeleinden met 
zich meebrengt.
Door de aard van die werkzaam-
heden is Sanquin ogenschijnlijk voor 
het grootste gedeelte verborgen voor 
het publiek. Ogenschijnlijk, want 
met mijn fotowerk voor Bloedbeeld 
richt ik de blik op objecten die zo 
vertrouwd zijn dat ze hier nauwelijks 
meer worden opgemerkt. Desalniet-
temin zijn deze objecten bij Sanquin 
en daardoor voor iedereen wiens 
bloed zichtbaar is geworden, onmis-
baar: de koelkasten en vriesinstalla-
ties voor onder andere het bewaren 
van bloed en bloedproducten.
Het zal een veelheid aan verschij-
ningsvormen in beeld brengen, 
waarvan in de functionaliteit een 
zekere schoonheid schuilgaat. 
De methodische werkwijze die ik 
hanteer sluit echter uit dat deze 
esthetische aspecten kunnen worden 
opgevat als sentiment; door de gene-
rieke zienswijze ga ik automatisch 
voorbij aan de anekdote of in het 
oog springende details.
De koelbloedige zakelijkheid van 
mijn strategie dwingt – paradoxaal 
genoeg – een betrokkenheid af 
doordat het fotowerk een represen-
tatief gezicht krijgt en daardoor als 
zodanig rechtstreeks tot het publiek 
zal spreken. Desondanks zal bloed 
ook hier onzichtbaar blijven.

www.nicobick.nl
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Ineke ten Berge

Huidige functie
Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, 
in het bijzondere de Klinische Immunologie en 
nefroloog-immunoloog in het AMC
Promotiejaar
1983
Titel proefschrift
Influence of immunosuppressive drugs on human 
immunocompetence: Studies in vivo in vitro
Promotor
Prof. dr. V.P. Eijsvoogel
Co-promotor
Dr. P.Th.A. Schellekens

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.

Ineke ten Berge (Amsterdam, 1951) studeerde 
geneeskunde in Amsterdam. Ze wilde inter-
nist worden, maar had een wachttijd van 
vier maanden voor een opleidingsplaats in 
het OLVG. “Dr. Pompen, internist, bij wie 
ik in het Wilhelmina Gasthuis een journal 
clubje volgde, stimuleerde me om naar het 
CLB te gaan. Ik zag in mezelf eigenlijk geen 
onderzoeker maar een dokter,. Vier maanden 
onderzoek vonden ze bij het CLB te kort en 
ik kon alleen voor minimaal zes maanden 
komen op een project bij Peter Schellekens 
over de werking van immunosuppressie. Van 
het een kwam het ander. Ik vond het heel 
boeiend en kreeg een promotieplaats.”

Wat heeft Sanquin betekend voor je carrière?
“Het was een bijzonder leuke tijd in een heel 
stimulerende omgeving, het was een grote 
familie. Er werd voortdurend over van alles 
en nog wat gediscussieerd. Er liepen daar 
kanjers rond, zoals Albert von dem Borne, 
Cees Melief en Peter Schellekens, die een 
heel brede interesse hadden; zeer inspire-
rende mensen. Wetenschap gaat in pieken 
en dalen en in die tijd gebeurde er heel veel. 
Zo was er begin jaren tachtig de start van de 
aidsepidemie. De eerste Nederlandse patiënt 
was opgenomen in het net nieuw geopende 
AMC en ik mocht de cellen van die patiënt 
onderzoeken. Daarnaast werden in die tijd de 
monoklonale antistoffen ontdekt. Het inzicht 
in de immunologie nam geweldig toe met 
het gebruik van monoklonale antistoffen. En 
dat heeft ook veel betekend voor het klinisch 
en translationeel onderzoek, en later voor 
de diagnostiek en behandeling van verschil-
lende ziekten.”

Hoe is je loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotie heb ik de opleiding interne 
geneeskunde gedaan in het AMC. Tijdens mijn 
promotieonderzoek had ik al veel contact met 
de afdeling Niertransplantatie waar ik het 
onderzoek deed naar de werking van immuno-
suppressiva bij getransplanteerde patiënten. 

Ik ben in 1988 staflid geworden bij de afdeling 
Nierziekten.” In 1998 werd Ten Berge hoofd 
van de afdeling Niertransplantatie en in 
datzelfde jaar Hoogleraar Inwendige Genees-
kunde, i.h.b. de Klinische Immunologie. 
“Naast de transplantatie-patiënten ben ik 
altijd patiënten met immuundeficiënties en 
systeemziekten blijven zien.”

Wat doe je nu?
Ten Berge is opleider Medische Immunologie, 
het specialisme dat de immunologische 
laboratoriumdiagnostiek en ontwikkelingen 
daarin verzorgt. Daarnaast is in Amsterdam 
recent de opleiding Klinische Immunologie 
gestart: een ‘differentiatie’ binnen de oplei-
ding tot internist. “Zeker nu de immunologie 
steeds meer wordt toegepast in de klinische 
geneeskunde, is het ontzettend belangrijk om 
brugfiguren op te leiden die de vertaalslag 
kunnen maken van laboratorium naar de 
kliniek en haar patiëntenpopulaties. Dat 
is belangrijk voor optimale diagnostiek en 
behandeling, maar ook om nieuwe relevante 
onderzoeksvragen te genereren.” Naast zorg 
voor patiënten in ziekenhuis en polikliniek 
doet ten Berge nog steeds onderzoek. “Ik be-
geleid enkele klinische promovendi en samen 
met René van Lier (lid RvB Sanquin, red.) 
ben ik gedeeld projectleider van een al jaren 
lopende viro-immunologische onderzoekslijn, 
waarbij klinisch onderzoek en basaal onder-
zoek worden gecombineerd.”

Heb je in je werk nog te maken met Sanquin?
“Ik ben altijd blijven samenwerken met 
verschillende mensen uit Sanquin. Als 
transplantatie-arts heb ik veel te maken met 
de afdeling Weefseltypering. Bij elke grote 
patiëntenvisite in het AMC loopt er iemand 
van het HLA-lab van Sanquin mee. Eens in 
de drie maanden hebben we een bijeenkomst 
met Junior Lardy en enkele van zijn analisten 
waar we alle probleempatiënten bespreken. 
Ook heb ik regelmatig contact met medisch 
immunoloog Dörte Hamann over de oplei-
ding van medisch en klinisch immunologen. 
Verder heb ik als arts regelmatig contact met 
de divisie Diagnostiek, omdat een deel van 
onze immuundiagnostiek bij Sanquin wordt 
gedaan.”

Ineke ten Berge:
Er liepen in het CLB kanjers rond”

Anneke de Regt

Broedplaats

“
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Diagnostiek

Pieter Lomans

Leukemiepatiënt heeft baat 
bij intensieve samenwerking AMC en Sanquin

Jaarlijks ontvangt het AMC enkele tientallen 
patiënten met (een verdenking op) leuke-
mie. Een snelle diagnose en behandeling 
zijn dan van levensbelang. Niet alleen bij 
de diagnose, maar ook bij het bepalen 
van de prognose, de behandelkeuze en 
de eventuele stamceltransplantatie speelt 
Sanquin een belangrijke rol. Een aantal 
hoofdrolspelers over de intensieve samen-
werking van beide instellingen bij de aan-
pak van leukemie.

“Het AMC heeft een regiofunctie voor meerdere ziekenhuizen 
in de regio bij de behandeling van leukemiepatiënten”, 
zegt Cynthia Huisman, chef de clinique van de afdeling 
Hematologie en hoofd van het stamceltransplantatie-
programma in het AMC. “Als mensen met een verdenking 
op acute leukemie hier worden binnengebracht en ze 
verkeren in een kritische situatie, dan is alles erop gericht 
om ze daar zo snel mogelijk uit te halen. Tegelijkertijd 
moeten we ook meteen de juiste diagnose stellen op basis 
van bloedonderzoek en een beenmergpunctie. De vorm van 
de witte bloedcellen en de eiwitten op het celoppervlak 
vertellen ons al vrij nauwkeurig om wat voor soort leukemie 
het gaat. Maar een deel van het beenmerg gaat direct naar 
Sanquin voor verder onderzoek.”

Risico’s bepalen
Dit onderzoek vindt plaats bij de afdeling Immunocytologie 
van Sanquin, met Ellen van der Schoot als manager en 
Christa Homburg als hoofd diagnostiek. Afhankelijk van 
de ernst van de leukemie wordt de moleculaire diagnostiek 
daar snel of supersnel uitgevoerd. “Onze gegevens zijn 
belangrijk voor de risicostratificatie van de patiënt”, zegt 
Van der Schoot. “De verschillende mutaties die tot leukemie 
leiden zijn vaak bepalend voor de behandeling, de prognose 
en de kans op terugkeer van de ziekte. Die gegevens hebben 
we standaard binnen een week beschikbaar.”
Zo nodig kan het op verzoek van het AMC ook in één dag. 
Homburg: “Bij leukemie door een translocatie van 

chromosoom 15 en 17 zijn de leukemiecellen gevoelig 
voor behandeling met een soort vitamine A. Hoe eerder je 
met die behandeling start hoe beter. Dan leveren we nog 
dezelfde dag de uitslag.” Het cytologische en moleculaire 
onderzoek wordt door Huisman en haar collega Sacha 
Zeerleder, die zowel aan het AMC als Sanquin is verbonden, 
gebruikt voor het bepalen van de verdere behandeling. 
Zo nodig schakelen ze de afdeling Immunocytologie in een 
latere fase ook weer in om te onderzoeken of een behande-
ling daadwerkelijk aanslaat of dat een ziekte na verdwijning 
toch weer de kop opsteekt.

Kijken naar kenmerken
Zeerleder en Huisman starten de behandeling met hoge 
doses chemotherapie om de leukemie terug te dringen. 
Op basis van de risicostratificatie wordt vervolgens het 
verdere verloop van de behandeling bepaald. “Is de kans 
op genezing met chemotherapie groot, dan gaan we door 
op die ingeslagen weg”, zegt Huisman. “Maar heeft iemand 
een agressieve leukemie die we er met chemotherapie vrij-
wel zeker niet onder krijgen, dan komt hij in aanmerking 
voor een stamceltransplantatie. Deze keuze wordt mede 
bepaald door de resultaten van de afdeling Immunocyto-
logie.”
Bij Sanquin hebben Huisman en Zeerleder niet alleen 
contact met de Immunocytologie, maar in een vroeg 
stadium ook al met het HLA-laboratorium van Junior 
Lardy. Van iedere patiënt die opgenomen wordt met acute 
leukemie krijgt ook het lab van Lardy bloed van de patiënt 
om dit snel te typeren op HLA-kenmerken. Lardy: “HLA 
staat voor Humaan Leukocyten Antigen. Dit zijn antigenen 
die op alle lichaamscellen zitten, met uitzondering van 
de rode bloedcellen. De HLA-kenmerken lopen per persoon 
sterk uiteen en bepalen in belangrijke mate of er een 
afstotingsreactie plaatsvindt na een stamceltransplantatie. 
Onze taak is dus om de tien belangrijke HLA-kenmerken 
van de patiënt precies in kaart te brengen. Met die HLA-
typering kan dan worden gezocht naar een geschikte 
donor, het liefst met precies dezelfde kenmerken.”
Een week na start met hoge doses chemotherapie is groten-
deels bekend of de patiënt in aanmerking komt voor een 
stamceltransplantatie. Het laboratorium van Junior Lardy 
is dan al bijna klaar met de HLA-typering van de patiënt, 
zodat de voorbereidingen voor de stamceltransplantatie 
vlot kunnen worden getroffen.

Navelstrengbloed
Huisman en Zeerleder bekijken eerst of de patiënt broers 
of zussen heeft met een goede match. Zo niet, dan wordt 
Europdonor ingeschakeld om in wereldwijde bestanden op 
zoek te gaan naar potentiële donors. “Lardy geeft op basis 

Met de klok mee: 
Carlijn Voermans, 
Junior Lardy, Ellen 
van der Schoot en 
Christa Homburg
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van de HLA-kenmerken al een inschatting van de kans dat 
we een geschikte donor – een Matched Unrelated Donor of-
wel MUD – vinden”, zegt Zeerleder. “Dat helpt ons weer bij 
het plannen van het traject. Als er veel haast bij is, omdat 
de patiënt tijdig getransplanteerd dient te worden, zetten 
we zo’n donor-search in nauw overleg met Lardy met spoed 
in gang.”
Als via Europdonor in het bestand goede donors zijn 
gevonden, vraagt het HLA-lab van maximaal drie poten-
tiële donors bloed op om dat nogmaals, en uitgebreider, 
te typeren. Lardy: “De laatste jaren wordt meestal op die 
tien kenmerken getypeerd, maar daarvoor was acht of zes 
heel gebruikelijk. Daarom doen wij de typering van donors 
altijd nog een keer zelf, zodat we zeker weten of de match 
optimaal is.”
Helaas is er soms geen goede match van tien of negen 
overeenkomsten te vinden, terwijl de patiënt vanwege zijn 
situatie toch dringend een stamceltransplantatie nodig 
heeft. Huisman: “In dat geval doen we een beroep op cord 
blood, op stamcellen uit navelstrengbloed. Ook in derge-
lijke banken kun je via Europdonor wereldwijd naar goede 
donors zoeken. Deze stamcellen zijn naïever. Ze hebben 
minder contact gehad met antigenen, waardoor je meer 
speelruimte heb wat betreft de HLA-kenmerken. Nadeel is 
wel, dat zo’n navelstreng relatief weinig stamcellen bevat. 
Te weinig voor een volwassen donor. Daarom worden vrij-
wel altijd twee verschillende cord blood donaties gebruikt. 
Van beide donaties slaat er uiteindelijk één aan. Ook bij 
de keuze van cord blood maken we graag gebruik van de 
expertise van het lab van Lardy.”

Laboratorium voor Celtherapie
Komt het daadwerkelijk tot een transplantatie, dan is de 
kliniek leidend. Zij bereiden de patiënt voor, selecteren de 
donor, plannen een geschikte transplantatiedatum. Gaat 
het om een familiedonor, dan kan de afname en trans-
plantatie van de donorstamcellen plaatsvinden in het 
AMC. Is het een donor uit het buitenland, dan worden de 
stamcellen per koerier opgehaald. In beide gevallen gaat 
het transplantaat eerst naar Sanquin, naar het Laborato-
rium voor Celtherapie van Carlijn Voermans.
“Onze bijdrage kan bestaan uit relatief simpele hande-
lingen zoals het vaststellen van het aantal stamcellen of 
T-cellen in een transplantaat”, zegt Voermans. “Maar we 
kunnen ook bepaalde ongewenste factoren uit een trans-
plantaat halen door het te ‘wassen’ of bepaalde cellen te 
selecteren. Soms vriezen we een deel van het transplantaat 
in als het niet ineens wordt toegediend.”
Het Laboratorium voor Celtherapie opende in 2012 een 
geheel nieuwe faciliteit, waardoor er ook cellulaire 
producten gemaakt kunnen worden die onder een nog 
strenger regime vallen. Voor een deel kunnen die ook 
worden gebruikt voor leukemiepatiënten. “Vrij vaak na 
een stamceltransplantatie ontwikkelen leukemiepatiënten 
een Graft-versus-host-ziekte”, zegt Voermans. “Met het 
transplantaat breng je in feite het afweersysteem van de 
donor bij de patiënt naar binnen. Als dit nieuwe afweer-
systeem de patiënt als vreemd herkent, kunnen witte bloed-
cellen gezonde weefsels van de patiënt gaan aanvallen. Een 
beperkte vorm lijkt nog nuttig, omdat het de kans vergroot 
dat eventuele achtergebleven leukemiecellen daardoor 
nog worden opgeruimd. Dat noemen we Graft-versus-
Leukemia, kortweg GvL. Maar schiet de reactie door, dan 

Combinatie van expertise biedt voordeel

Sacha Zeerleder Cynthia Huisman
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is ze al gauw levensbedreigend en kan de patiënt eraan 
overlijden.”

Hechte samenwerking
Bij een deel van de patiënten kan die GvH-reactie worden 
geremd en gereguleerd met medicijnen. Bij een ander deel 
van de patiënten lukt dat echter niet. Tot voor kort stonden 
clinici zoals Huisman en Zeerleder dan met lege handen. 
Maar inmiddels is bekend dat toediening van mesenchymale 
stromale cellen ook remmend kan werken. Voermans: “Die 
cellen hebben een immuunmodulerende werking. Die cel-
len hoeven niet van dezelfde donor afkomstig te zijn die de 
bloedvormende stamcellen heeft gedoneerd. En precies deze 
mesenchymale stromale cellen kunnen we nu in onze 
nieuwe faciliteit genereren. Het zijn nieuwe cellulaire 
producten die officieel ATMP’s, Advanced Therapy Medicinal 
Product heten. We bewerken dus niet alleen stamcelprepa-
raten van donors voor leukemiepatiënten, maar kunnen 
ook mesenchymale stromale cellen kweken als de getrans-
planteerde patiënten in het AMC een GvH-ziekte gaan 
ontwikkelen. Voor beide toepassingen hebben we nauw 
contact met Sacha Zeerleder en Cynthia Huisman.”
Tussen de kliniek van het AMC en de meer op diagnostiek 
en productie gerichte onderdelen van Sanquin is de afgelopen 
jaren een hechte en intensieve samenwerking ontstaan die 
duidelijke voordelen biedt. Hematoloog Huisman van het 
AMC: “Daar hebben beide partijen ook bewust op ingezet. 
Toen ik ongeveer vijf jaar geleden naar het AMC kwam, 
mochten we er nog geen stamceltransplantaties doen met 
onverwante donors. Nadat we daarvoor toestemming 
kregen in 2009 hebben we de banden met Sanquin sterk 
aangehaald. In korte tijd zijn we echt uitgegroeid tot een 
goed lopend transplantatiecentrum. Dat heeft zeker ook 
te maken met het feit dat Sanquin zogeheten ‘brugfiguren’ 
benoemt, die zowel bij Sanquin als in een ziekenhuis 
werkzaam zijn. In ons geval is dat Sacha Zeerleder. Hij kent 
beide werelden, ziet waar verbeteringen mogelijk zijn en 
grijpt ook de kans om ze door te voeren.”
Ook Junior Lardy van het HLA-lab benadrukt het belang 
van die goede persoonlijke verstandhouding over en weer: 
“Het overleg, het samenspel tussen kliniek en lab, dat heb 
je absoluut nodig om zo’n samenwerking goed te laten 
verlopen. Zo ontstaat wederzijds inzicht en begrip. Er is een 
symbiose ontstaan waarvan beide organisaties de vruchten 
plukken en een synergie die je niet gemakkelijk met een 
andere organisatievorm in huis haalt.”

Ellen van der Schoot (Amsterdam, 1959) promoveerde in 1989 bij professor 
Von dem Borne op onderzoek naar de immunofenotypering van acute 
myeloide leukemie. Na haar artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam 
werd ze bij Sanquin hoofd van het sublaboratorium Immunocytologie. Sinds 
2005 is zij manager van de researchafdeling Experimentele Immunohemato-
logie, vanaf 2007 als hoogleraar.
e.vanderschoot@sanquin.nl 
http://nl.linkedin.com/pub/ellen-van-der-schoot/18/ab4/970

Christa Homburg (Amsterdam, 1965) is in 1988 als analist gaan werken op 
de afdeling Celchemie van prof. Dirk Roos. Daar heeft zij meegewerkt aan 
verschillende projecten op het gebied van granulocytenactivatie en het 
bewaren van plaatjesconcentraten. Na precies tien jaar maakte zij de overstap 
naar de diagnostiek op de afdeling Immunocytologie waarvan zij nu hoofd is.
c.homburg@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/christa-homburg/1/7a0/362

Carlijn Voermans (Leiden, 1970) is hoofd van het Laboratorium voor Cel-
therapie en groepsleider bij de afdeling Hematopoiese van Sanquin Research. 
Voermans studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ze promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek dat 
is uitgevoerd bij Sanquin Research in samenwerking met het NKI. Van 2004-
2006 werkte zij als post-doc in de Verenigde Staten in het laboratorium van 
T. Reya (Duke University Medical Center, Durham) aan beenmergregeneratie.
c.voermans@sanquin.nl

Junior Lardy (Aruba, 1958) studeerde Scheikunde aan de Universiteit van 
Utrecht (differentiatie Biochemie). Hij deed promotieonderzoek op het 
gebied van de ‘Karakterisering van HLA genen’ bij Sanquin op de afdeling 
Transplantatie Immunologie onder leiding van dr. Leo de Waal. Sinds 1995 
is hij hoofd van de afdeling HLA diagnostiek en sinds 2007 manager van de 
afdeling Immunogenetica.
j.lardy@sanquin.nl

Cynthia Huisman (Alphen aan den Rijn, 1973) studeerde geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. Vervolgens deed zij promotieonderzoek op de 
afdelingen Longziekten en Medische Oncologie van het VUmc. Toen zij 
aansluitend de opleiding tot internist volgde in het UMC Utrecht, merkte zij 
dat haar hart bij de hematologie lag. In 2007 werd zij internist-hematoloog 
en kreeg daarna een functie als staflid hematologie in het AMC. Zij is 
verantwoordelijk voor de klinische afdeling en het stamceltransplantatie-
programma. Tevens is zij vice-voorzitter van landelijke HOVON Werkgroep 
Stamceltransplantatie.
c.huisman@amc.uva.nl

Sacha Zeerleder (Bern, Zwitserland, 1970) volgde zijn medische opleiding 
aan de Universiteit van Bern en was daarna research en klinisch fellow bij 
het Centraal Hematologisch Laboratorium. In 1999 kwam hij voor een jaar 
naar Sanquin. Weer terug in Zwitserland bekleedde hij diverse posten in het 
Hospital Center of Biel. In 2005 keerde hij terug naar de afdeling Immuno-
pathologie van Sanquin Research. In 2008 werd hij internist-hematoloog bij 
het AMC. Sinds april 2010 is hij op beide plaatsen staflid (50-50).
s.zeerleder@sanquin.nl/s.s.zeerleder@amc.uva.nl
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Dezelfde service 
met minder uitgiftepunten

Service

Pieter Lomans

In relatief korte tijd heeft Sanquin in nauw 
overleg met de Landelijke Gebruikersraad 
een plan vastgesteld om het aantal uitgifte-
centra terug te brengen van elf naar zeven. 
De specifieke situaties in Leiden en Utrecht 
worden nog nader bekeken. In samenwer-
king met de ziekenhuizen wordt nu bekeken 
of de levering nog verder is te verbeteren 
door invoering van nieuwe logistieke modellen.

Een bezuiniging op het budget van zes 
procent in vier jaar tijd. Deze taakstelling, die 
vergelijkbaar is met die van de Nederlandse 
ziekenhuizen, kreeg Sanquin opgelegd door 
de minister. Voor Sanquin gaat het dan om 
een bezuiniging van ruim elf miljoen euro. 
“Om die doelstelling te realiseren hebben we 
onder andere gekeken naar de mogelijkheid 
om het aantal uitgiftecentra van onze bloed-
producten te reduceren”, zegt Jeroen de Wit, 
directeur van Sanquin Bloedbank.

Gebruikersraad
Een eerste plan om het aantal centra terug te 
brengen naar negen, leidde tot verschillende 
kritische vragen vanuit de ziekenhuizen en 
de Landelijke Gebruikersraad (LGR). Vooral 
de mogelijke sluiting van het uitgiftepunt 
in Maastricht stuitte op verzet. “Dat is door 
Sanquin goed opgepakt”, zegt Ad Castel, 
voorzitter van de LGR, “waarna we in goed 
overleg zijn gaan werken aan het vervolg.” 
De werkgroep Techniek en Logistiek van de 
LGR werd gevraagd een inventarisatie te 
maken van de ziekenhuizen die complexe 
zorg leveren. Hoeveel patiënten bedienen ze, 
welke producten hebben ze nodig, hoe snel 
moeten ze die hebben? Deze gegevens werden 
gebruikt door ORTEC, een extern bedrijf 
gespecialiseerd in logistieke vraagstukken. 
Op basis van die gegevens en interviews met 
mensen in het veld, presenteerde ORTEC een 
rapport met diverse scenario’s. Daarin werd 
bijvoorbeeld aangegeven hoeveel uitgifte-
centra er nodig zijn met aanrijtijden van een 
half uur of een uur. En wat de consequenties 
zijn als je de uitgifte blijft verzorgen vanuit 
bestaande centra of dat je eventueel ook 
nieuwe centra wilt openen. De Wit: “De uit-
komst van het adviesrapport is, dat we met 
behoud van de bestaande serviceafspraken 

met de ziekenhuizen met zeven uitgifte-
locaties kunnen volstaan. Alle ziekenhuizen 
zijn dan binnen het uur te bedienen, met 
uitzondering van Den Helder en Terneuzen, 
maar dat is nu ook al zo. De ziekenhuizen 
die complexe zorg leveren – en dus soms snel 
complexe producten nodig hebben – kunnen 
we binnen 30-40 minuten leveren. Dat is zelfs 
een verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie.”

Aantal uitgiftelocaties
De aangewezen uitgiftecentra staan in 
Groningen, Deventer, Nijmegen, Eindhoven, 
Maastricht, Rotterdam en Amsterdam. 
De centra in Dordrecht, Enschede, Zwolle, 
Leiden en Utrecht verdwijnen in principe. 
In principe, want voor Leiden en Utrecht 
hebben Sanquin en de LGR afgesproken om 
daar nog twee jaar goed naar te kijken. Bij 
beide UMC’s zit nu een uitgiftecentrum naast 
de deur en wordt sluiting daarvan en levering 
vanuit Amsterdam als ingrijpend ervaren. 
Simulatiestudies en verder onderzoek moeten 
duidelijk maken wat de exacte consequenties 
zullen zijn. Castel: “Vooral voor Utrecht is 
de situatie nu moeilijk in te schatten, omdat 
daar op korte termijn mogelijk ingrijpende 
veranderingen in patiëntenstromen kunnen 
optreden. Zo is er sprake van de vestiging van 
een gezamenlijk oncologisch centrum in 
samenwerking met het AvL/NKI. Daarnaast 
lijkt Utrecht ook de vestigingsplaats van een 
nieuw kinder(oncologisch) ziekenhuis te wor-
den. Beide aspecten kunnen een aanzienlijke 
invloed hebben op de vraag naar complexe 
bloedproducten. Vandaar dat we hebben ge-
adviseerd daar nog geen onomkeerbare ver-
anderingen door te voeren, maar de ontwik-
kelingen even aan te kijken en tegelijkertijd 
verder onderzoek te doen naar het effect van 
mogelijke sluiting van het uitgiftepunt.”

Logistiek optimum
De reductie van elf naar zeven uitgiftepunten 
is groter dan Sanquin oorspronkelijk voor ogen 
stond. “Dat is mooi meegenomen”, zegt De Wit, 
“maar vanaf het begin is dit niet het enige en 
voornaamste doel geweest. We moeten bezuini-
gen, zeker, maar we willen niet aan kwaliteit 
en service inboeten. Het logistieke rapport laat 

Jeroen de Wit (Helmond, 1953) studeerde Farmacie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Den Haag 
volgde hij de opleiding tot ziekenhuisapotheker 
en werkte in die functie tot 1986, toen hij directeur 
werd van de toenmalige Bloedbank Friesland. In 
1995 werd hij directeur van de Bloedbank Noord-
Nederland. In 1998 trad De Wit toe tot de Raad 
van Bestuur van Sanquin, waarvan hij sinds 2000 
vice-voorzitter is.
j.dewit@sanquin.nl 
http://www.linkedin.com/pub/jeroen-de-wit/13/ 
704/324 

Ad Castel (Leiden, 1951) studeerde Biochemie 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1979 is hij 
gepromoveerd. Hij volgde de opleiding tot klinisch 
chemicus in het Bronovo Ziekenhuis in Den 
Haag en geeft sinds 1989 leiding aan het Klinisch 
Chemisch & Hematologisch Laboratorium. Castel 
vervulde vele bestuurlijke functie en was jarenlang 
lid van de Medische Adviesraad van Sanquin. 
Momenteel is hij onder andere voorzitter van de 
Landelijke Gebruikersraad van Sanquin.
a.castel@bronovo.nl 
http://nl.linkedin.com/pub/ad-castel/18/356/87a 
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zien dat we op deze manier het beste aan alle 
uitgangspunten kunnen voldoen. Daarnaast 
bekijken we of we door een nog efficiëntere 
organisatie van de logistiek de voordelen voor 
zowel de ziekenhuizen als Sanquin verder 
kunnen optimaliseren. Daarbij denken we 
aan meer regie op de aanlevering van bloed-
producten.” Onderzoeksmodellen die zijn op-
gesteld in samenwerking met de UvA laten zien 
dat zo’n centrale regie tot verdere voordelen 
kan leiden voor zowel de ziekenhuizen als 
Sanquin. De Wit: “Ziekenhuizen willen nooit 
misgrijpen, dus moet voorraadvorming van 
bloedproducten optimaal geregeld zijn. 
Sanquin streeft uit efficiencyoverwegingen 
naar zo min mogelijk transportritten. En zo-
wel de ziekenhuizen als Sanquin willen zo 
weinig mogelijk outdating van producten. 
Het lijkt er sterk op, dat we door een verdere 
optimalisatie van de logistieke keten op al 
die onderdelen nog aanzienlijke vooruitgang 
kunnen boeken. Sanquin wil daarover graag 
samen met elk ziekenhuis afspraken maken 
over de voor dat ziekenhuis optimale voor-
raad voor elk product, bestelmoment, beste 
bestelhoeveelheid, bestelfrequentie en bezorg-
moment.” Met de LGR is afgesproken twee 
jaar uit te trekken om voor de ziekenhuizen 
maatwerk te vinden en dat er na een jaar een 
tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden.

Het ministerie van VWS heeft besloten dat de 
routinematige bepaling van het Rhesus (D)-
antigeen (RhD) in het navelstrengbloed van 
kinderen van RhD-negatieve zwangeren per 
1 januari 2013 kan vervallen. Evaluatieonder-
zoek heeft aangetoond dat de sinds juli 2011 
ingevoerde foetale RhD-typering, zoals die 
door Sanquin Diagnostiek wordt uitgevoerd, 
een betrouwbare vervanger is van de navel-
strengbloedbepaling. In uitzonderingsgevallen 
blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale 
laboratoria gehandhaafd.

Als onderdeel van het landelijke bevolkings-
onderzoek bij zwangere vrouwen: Prenatale 
Screening Infectieziekten en Erytrocyten-
immunisatie (PSIE) krijgen, sinds 1 juli 2011, 
RhD-negatieve vrouwen in week 27 van de 
zwangerschap een foetale RhD-typering aan-
geboden. De test bepaalt of de foetus RhD-
positief of RhD-negatief is. Als de test uitwijst 
dat het kind RhD-positief is, krijgt de vrouw 
in week 30 en direct na de bevalling anti-D 
toegediend. Vrouwen die zwanger zijn van 
een RhD-negatief kind krijgen geen anti-D.

De foetale RhD typering
De foetale RhD typeringstest start met isolatie 
van DNA uit het plasma van EDTA-behandeld 
bloed van de zwangere vrouw. Zo wordt een 
mengsel van relatief veel DNA van de moeder 
en weinig DNA van het kind, afkomstig van 
de placenta, verkregen. Vervolgens wordt met 
kwantitatieve PCR de aanwezigheid van twee 
gedeelten van het RHD gen geanalyseerd. 
Doorgaans zijn in het DNA van een RhD-
negatief persoon geen RHD gensequenties 
aanwezig en zullen de verkregen signalen 
afkomstig zijn van het circulerende DNA van 
de foetus. Voor het merendeel van de zwangere 
vrouwen kan op basis van deze uitslag anti-
D immunoglobuline worden toegediend of 
achterwege worden gelaten. 
Bij minder dan 0,5% van de zwangere vrouwen 
komt een RhD variant zoals DVI of een RHD-
pseudogen voor en in die gevallen is niet een-
duidig vast te stellen of een signaal afkomstig 
van DNA van de foetus wordt gegenereerd. 
Tot nu toe wordt voor de zekerheid het foetale 
RhD typeringsresultaat als ‘foetus RhD-
positief’ afgegeven. Binnenkort zal dit zich 

wijzigen in een uitslag waarbij aangegeven 
wordt dat er sprake is van genetische variatie 
binnen RHD met het advies om een navel-
strengbloedtypering te laten verrichten en op 
geleide van deze uitslag anti-D profylaxe toe 
te dienen of achterwege te laten.

Evaluatie van de foetale RhD typering
Sanquin Diagnostiek heeft gedurende de 
pilotfase zowel de foetale RhD-typering als 
de navelstrengbloedbepalingen uitgevoerd. 
TNO heeft de resultaten van beide testen 
beoordeeld. Voor deze evaluatie zijn zowel 
de navelstrengbloedtyperingen verricht bij 
Sanquin als verricht in andere laboratoria 
en geregistreerd bij het RIVM-RCP gebruikt, 
zodat ruim 83% van de resultaten van de 
foetale RhD typering met de navelstreng-
bloeduitslag konden worden vergeleken. 
Eind 2012 is de landelijke evaluatie van de 
performance van de foetale RhD typering 
opgeleverd. Deze evaluatie laat zien dat 
de nieuw ingevoerde foetale RhD typering 
(DNA-techniek) – inclusief de landelijke 
invoering daarvan – betrouwbaar genoeg is 
om de sinds jaren uitgevoerde navelstreng-
bloedbepaling te kunnen laten vervallen.

Uitzonderingsgevallen
De navelstrengbloedbepaling door lokale 
laboratoria zal voor het bevolkingsonderzoek 
PSIE in bepaalde gevallen wel blijven be-
staan: bij een ontbrekende uitslag antenatale 
RhD-typering, bij geboorte van meerlingen 
met een positieve foetale RhD-typering en 
in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bij-
voorbeeld zeldzaam voorkomende genetische 
variatie.

Diagnostiek

Routinematige navelstrengbloed-
bepaling per 1 januari 2013 vervallen

Masja de Haas

De zeven uitgiftepunten
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Actief bewustzijn over hemovigilantie 
is nodig

Onderzoek

Elke Veldkamp

Jo Wiersum is senior donorarts bij Sanquin 
en landelijk coördinator van TRIP, bureau 
voor hemo- en biovigilantie in Nederland. 
Op 19 maart 2013 promoveerde zij op het 
proefschrift ‘Hemovigilance: is it making a 
difference to safety in the transfusion chain?’ 
aan de Universiteit van Leiden (zie p. 34 voor 
een korte samenvatting).

Hemovigilantie betekent het systematisch 
monitoren van bijwerkingen en problemen 
in de transfusieketen, zodat je aanbevelingen 
kunt doen om de veiligheid te verbeteren. 
Gedreven door een reeks ernstige incidenten 
rondom bloedtransfusies was Frankrijk 
in 1994 het eerste land in Europa dat een 
hemovigilantiesysteem opzette. Het Verenigd 
Koninkrijk volgde in 1996 met het systeem 
SHOT – Serious Hazards Of Transfusion. 
In Nederland deed het College voor de Bloed-
transfusie van het Nederlands Rode Kruis in 
1997 een aanbeveling over hemovigilantie, 
waarna een kleine werkgroep naar de moge-
lijkheden keek. “Het organisatiemodel van 
SHOT was een voorbeeld voor de Nederlandse 
werkgroep”, vertelt Jo Wiersum. “Het Franse 
systeem is zeer bureaucratisch, de Britten 
daarentegen hebben een stuurgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van verschillende 
beroepsgroepen.” In 2001 werd Stichting 
TRIP (Transfusie- en Transplantatiereacties 
In Patiënten) opgericht, naar Brits model met 
een bestuur afkomstig uit de verschillende 
beroepsgroepen. “Ziekenhuizen vonden het 
belangrijk dat het een externe, onafhanke-
lijke instantie zou worden. Het SHOT-concept 
van ‘specialist practitioners of transfusion’ 
werd ook overgenomen en in Nederland 
vertaald naar de hemovigilantie-medewerkers. 
Zij hebben meestal een achter-grond als 
analist of verpleegkundige, in ziekenhuizen 
bereiden zij meldingen voor en geven onder-
wijs over bloedtransfusie.”

Donorvigilantie
Waar het proefschrift op ingaat, is donor-
vigilantie. Het registreren van bijwerkingen 
bij donors behoort niet tot het taakgebied 
van TRIP, maar wordt vanuit Sanquin door 
Wiersum bijgehouden in haar hoedanig-
heid van donorarts. Zou dat niet ook door 

een externe, onafhankelijke instantie 
moeten gebeuren? Wiersum: “Dat is alleen 
echt nodig in een land waar verschillende 
bloedbanken actief zijn. De Amerikanen 
hebben bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld 
waarin je overzichten kunt oproepen van je 
percentage donorreacties in vergelijking met 
zusterorganisaties. Sanquin stuurt jaarlijks 
een overzicht van ernstige reacties naar de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar 
internationaal worden de gegevens verschil-
lend geregistreerd, dus het is lastig om ze te 
vergelijken. De eigen gegevens van Sanquin 
worden alleen door een kleine groep mensen 
actief bekeken en het lukt nog niet om ze te 
gebruiken voor verbeteracties.” 

Nee zeggen
Donors hoeven zich overigens geen zorgen te 
maken, het valt mee met de reacties. “Gemid-
deld heeft 0,5 tot 1 procent van donors last 
van bijwerkingen, zoals blauwe plekken, 
duizelig worden of flauw vallen”, verklaart 
Wiersum. “Maar het maakt een groot ver-
schil hoe je donorreacties in kaart brengt. Als 
je het tijdens de routine van het bezoek aan 
de afnamelocatie registreert, kom je vrijwel 
overal op maximaal 1 procent uit. Toen in 
een studie van onderzoeker Bruce Newman 
donors na afloop gebeld werden met speci-
fieke vragen naar bijwerkingen, registreerde 
hij een percentage van dertig procent!” 
Bij perifere bloedstamceldonors zijn procen-
tueel iets meer bijwerkingen dan bij reguliere 
donors. “Het belangrijkste verschil is dat zij 
groeifactoren toegediend krijgen, die altijd 
een wat grieperig gevoel geven. Daarnaast 
wordt soms een lange veneuze catheter 
gebruikt voor de aferese, daar kunnen ook 
complicaties van optreden. Onverwante 
donors worden daarom onder andere 
gecontroleerd op het hebben van goede 
vaten.” Waarom worden familiedonors 
daar niet op gecontroleerd? “Het is moeilijk 
‘nee’ zeggen tegen een familiedonor die 
vurig wenst te doneren voor een verwant. 
Die donor zal zeggen dat hij echt wil en kan 
doneren, ondanks een voorgeschiedenis – 
hartinfarct, schildklieraandoening – waar-
door het voor een onverwante donor niet 
toegestaan zou zijn wegens verhoogd risico. 

Jo Wiersum-Osselton (Southampton, 1956) 
studeerde geneeskunde in Leiden. Ze werkte enkele 
jaren als arts bij de National Health Service in 
Engeland en vijf jaar in de republiek Guinee 
in West-Afrika, waar ze een eerstelijns-gezond-
heidszorgpost hielp oprichten. Sinds 1996 is ze 
(parttime) donorarts bij Sanquin. Ze voltooide in 
2000 de opleiding tot sociaal geneeskundige, tak 
algemene gezondheidszorg. In 2002 startte ze als 
landelijk coördinator bij TRIP bureau voor hemo- 
en biovigilantie.
j.wiersum@sanquin.nl
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Bij het LUMC proberen ze het de laatste jaren 
wel volgens de criteria te doen. Overigens zijn 
tegenwoordig de resultaten van stamceltrans-
plantatie van een onverwante donor met een 
goede match even goed als van een verwante 
donor.”

Makkelijker en leuker
De TRIP-registratie heeft niet aantoonbaar 
geleid tot afnemende risico’s, concludeert 
Wiersum in haar proefschrift. “Je kunt niet 
stellen dat de afname van het aantal TRALI’s 
(een longcomplicatie van bloedtransfusie) 
gekomen is door TRIP. Het besluit tot gebruik 
van alleen mannelijk plasma werd op basis 
van gegevens uit diverse bronnen genomen. 
Een meerwaarde van het hemovigilantie-
systeem is in ieder geval dát je een afname 
kunt melden. Ik denk wel dat TRIP het 
vigilantiesysteem makkelijker en ‘leuker’ 
moet maken. Als ziekenhuizen sneller een 
terugkoppeling krijgen op de gegevens die 
ze aanleveren, en bijvoorbeeld zelf online 
een vergelijking kunnen maken met andere 
ziekenhuizen op basis van heel actuele 
gegevens, worden ze ook meer geprikkeld er 
iets mee te doen. Daarnaast is actief bewust-
zijn over de lessen van hemovigilantie bij 
de beroepsgroepen belangrijk, er moet meer 
gedaan worden met de TRIP-gegevens. Een 
vraag die al naar voren kwam, is: Wat zijn 
risicofactoren voor nieuwe antistofvorming? 
Een promovendus werkt daar nu aan met een 
onderzoekssubsidie van Sanquin. Ik hoop dat 
er meer samenwerking tot stand komt tussen 
TRIP en andere onderzoeksgroepen, zodat 
informatie over transfusiereacties bijvoor-
beeld anoniem gelinkt kan worden aan 
informatie over leeftijd van het product, of 
overleving van de patiënt. Want uiteindelijk 
gaat het niet om het registreren van reacties; 
we willen het aantal reacties laten afnemen.”

www.tripnet.nl
Jo Wiersum. Hemovigilance: is it making a difference to safety 
in the transfusion chain? Academisch proefschrift, Universiteit 
van Leiden 2013. Promotor: Prof. dr. A. Brand. Co-promotes: 
Dr. M.R. Schipperus en dr. J.G. van der Bom.

Recentelijk zijn er weer enkele verhalen 
gepubliceerd, in zowel de vakliteratuur als 
in de lekenpers, over de relatie tussen bloed-
groepen en ziekten. Deze berichten variëren 
van het beschrijven van associaties, tot 
risicoanalyses en zelfs dieetadviezen op basis 
van je bloedgroep. Hierbij een overzicht van 
de relatie van bloedgroepen, met name ABO, 
met verschillende ziekten.

De ABO bloedgroep wordt bepaald door het 
overerven van glycosyl-transferases, enzymen 
waarvan de O-variant inactief is, en de A 
en B variant verschillende suikergroepen 
plakken aan de H-grondsubstantie. ABO 
antigenen komen niet alleen op erytrocyten 
tot expressie maar ook op/in andere weefsels. 
Al meer dan 50 jaar wordt er onderzoek 
gedaan naar de associatie tussen bloedgroepen 
en ziekten.1 Bijvoorbeeld recent hebben He 
et al. gepubliceerd over hun observaties in 
grote prospectieve cohortstudies en gevonden 
correlaties tussen de ABO bloedgroepen en 
coronair lijden.

Bloedgroepverdeling mondiaal
De verdeling van ABO bloedgroepen varieert 
aanzienlijk tussen verschillende regio’s in de 
wereld. Bloedgroep A is relatief frequent in 
Europa en Australië, bloedgroep B in Azië 
en O in Noord- en Zuid-Amerika. Binnen 
verschillende bevolkingsgroepen in een land 
kan dit echter weer sterk variëren. Deze 
verschillen komen gedeeltelijk door evolutio-
naire voordelen van bepaalde bloedgroepen 
in bepaalde regio’s (selectiedruk door bijv. 
infecties), maar ook omdat bloedgroepen zich 
verspreiden met het migreren van de mens. 
Evolutie en zeker migratie zijn ook nu nog 
steeds gaande.

Bloedgroep en infecties
Dat de ABO bloedgroep ook tot expressie 
komt op het epitheel in ons maag-darm-
kanaal wordt als verklaring gezien voor de 
associatie van ABO met H. Pylori infecties en 
maag- en darmzweren.2 Bij infecties speelt 
de secretor status (of de ABO antigenen in 
speeksel, zweet en tranen voorkomt) ook een 
belangrijke rol. Zo blijken non-secretors met 
een specifieke deletie bescherming tegen in-

fecties met bepaalde Noro-virussen te hebben.
Een associatie van bloedgroepen met een 
infectieziekte als malaria is ook al heel lang 
bekend. Het Duffy-antigeen wordt onder 
andere door de malariaparasiet Plasmodium 
vivax en het HIV virus gebruikt om aan 
erytrocyten te binden. Het Duffy(a-b-) feno-
type is zeer frequent in West-Afrika en gaat 
gepaard met verminderde vatbaarheid voor 
deze vorm van malaria.

Bloedgroep en hemostase
De ABO bloedgroep is ook geassocieerd met 
de hoeveelheid von Willebrand factor en 
stollingsfactor VIII in het bloed. Beide factoren 
zijn in een lagere spiegel aanwezig bij 
personen met bloedgroep O. Dit zou kunnen 
verklaren waarom trombotische complicaties, 
als hartinfarcten, minder gezien worden bij 
mensen met bloedgroep O, maar mogelijk 
ook waarom bepaalde bloedingcomplicaties 
juist dan weer vaker worden gezien.3,4

Bloedgroep en maligniteiten
Maligniteiten van maag en pancreas zijn, 
waarschijnlijk via H. pylori infecties, ook 
geassocieerd met ABO bloedgroepen. Waar 
bij personen met bloedgroep O meer maag/
duodenum-zweren en minder maag/pancreas-
tumoren worden gezien, zijn het bij bloed-
groep A juist minder zweren en meer tumoren.2 
Bij andere maligniteiten is er veel minder 
onderzoek gedaan en zijn er ook minder 
duidelijke associaties beschreven.

Samenvatting
Sommige ziekten blijken inderdaad geasso-
cieerd met de aan- dan wel afwezigheid van 
een bepaalde bloedgroep. Vaak is ook al een 
onderliggende verklaring hiervoor gevonden. 
In de meeste gevallen gaat het echter om 
kleine verschillen, en lijkt het er op dat het 
om een uitwisseling van ziekterisico’s gaat; 
minder kans op die ene ziekte, maar dan wel 
weer meer kans op een andere ziekte.

Vogel F et al. Humangenetik 1969; 7(2):149-62.
Edgren G et al. Am J Epidemiol 2010; 172(11):1280-5.
He M et al. Arterioscler.Thromb Vasc Biol 2012; 32(9):2314-20.
Reddy VM et al. J Laryngol Otol 2008; 122(4):366-8.
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Luc Tuymans
Bloodstains, 1993
Olie op doek, 57,5 x 47,5 cm
Fotografie: Felix Tirry
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Eén van de eerste kunstwerken die het publiek 
ziet bij binnenkomst van het verbouwde 
Stedelijk Museum in Amsterdam is een nieuw 
schilderij van Luc Tuymans, getiteld H.M. 
Het is een portret ten voeten uit van Hare 
Majesteit koningin Beatrix geschilderd in het 
kenmerkende handschrift van de kunstenaar. 
Het kleurgebruik is spaarzaam en getemperd, 
de contouren onscherp. Met de blauwige waas 
over het verschoten roze, grijswit, paars en 
bruin is een omfloerst beeld ontstaan, als bij 
een onscherpe foto. Met hetzelfde kleurpalet 

en dezelfde vervloeiende contouren schilderde 
de Belgische kunstenaar bijna tien jaar tevoren 
een microscopisch bloedbeeld, Bloodstains. 
En net als bij het portret van de koningin is 
de compositie gebaseerd op een foto. En ook 
hier heeft Tuymans niet het exacte beeld met 
alle details van de foto geschilderd maar op 
zijn eigen, unieke manier weergegeven wat hij 
heeft gezien en onthouden. En, herinneringen 
veranderen en vervagen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw, toen 
de figuratieve schilderkunst al bijna was dood-
verklaard, veroverde de Belgische kunstenaar 
Luc Tuymans in korte tijd de internationale 
kunstwereld. Hij wordt wel de heruitvinder 
van de schilderkunst genoemd. Met zijn wat 
onbeholpen verbeelding van vaak politiek 
beladen en schokkende onderwerpen zoals de 
Holocaust (gaskamers), kolonialisme en het 
Vlaams-nationalisme en ook de rooms-katho-
lieke kerk verzet hij zich tegen het ‘mooi schil-
deren’. Tegelijkertijd biedt hij weerstand tegen 
de vaak schokkende beeldinformatie die wij 
heden ten dage via de media binnenkrijgen. 
Hij laat geen daadwerkelijke wreedheden zien 
maar de suggestie ervan.
Tuymans maakt veel gebruik van fotografische 
technieken zoals het in een kader plaatsen, 
afsnijden en extreme close-up, maar nooit 
van projecties van foto’s. Voor veel schilders is 
dit tegenwoordig een veel toegepaste praktijk, 
zij schilderen vrij nauwkeurig over wat er op 
de projectie van de foto wordt afgebeeld. 
Tuymans kijkt naar een foto en selecteert 
bewust of onbewust wat hem in de foto 
getroffen heeft. Met deze beelden in herinne-
ring maakt hij vele schetsen en aquarellen 
en na een lang proces kiest hij er uiteindelijk 
een uit om op het doek over te brengen. Het 
eigenlijke schilderij maakt hij dan in één 
dag met wat onbeholpen penseelstreken in 
dunne olieverf. Wat de kijker te zien krijgt is 
een voorstelling van een voorstelling of, zoals 
Tuymans het zelf eens noemde, een ‘nabeeld’ 
of ‘authentieke vervalsing’.
 
Bloodstains schilderde Tuymans in 1993 in 
aansluiting op Diagnostische blik, een serie 
van tien schilderijen naar foto’s met afbeel-
dingen van mensen met misvormingen en 

Een ander beeld van bloed

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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verwondingen uit een medisch handboek. 
Alhoewel AIDS destijds actueel was vormde 
dit voor de schilder niet de aanleiding om ook 
het microscopisch beeld van bloed te schilderen. 
Hij werd geboeid door het effect dat door het 
vergroten een bloedvlek wordt vermenig-
vuldigd tot meerdere geïsoleerde bloedvlekken, 
met een zekere onderlinge dynamiek.
Wie wel eens een afbeelding van een bloed-
beeld heeft gezien of door de microscoop 
ernaar gekeken heeft ziet meteen dat Blood-
stains geen echt bloedbeeld is, ziek of gezond. 
Het resultaat is een impressie zoals de kunste-
naar het heeft gezien en later in zijn atelier 
heeft ingekleurd. Witte bloedcellen ontbreken, 
de bloedplaatjes zijn van transparante grijs-
blauwe sprieterige fragmenten veranderd in 
compacte, bijna zwarte glanzende bolletjes 
en ook de grootste cellen met hun dichte 
kern en roze randje lijken niet op welke rode 
bloedcellen dan ook. Door hun roze, livide 
schaduwen lijken de cellen te zweven over 
het doek.
Vier jaar later, in 2007 schilderde Tuymans 
Bloodstains opnieuw, nu op het plafond van 
Troubleyn/Laboratorium in Antwerpen. Het 
lijkt hier geheel op zijn plek. Als kunstwerk 
wel maar niet als bloedbeeld, want in tegen-
stelling tot de eerste associatie bij de naam 
laboratorium is dit niet een onderzoeks-
omgeving, maar wordt het hier in zijn oor-
spronkelijke betekenis toegepast: werkplaats. 
werkplaats, broedplaats van – in dit geval 
artistieke – experimenten. Troubleyn/Labo-
ratorium is het atelier, de expositieruimte en 
het theater van een andere internationaal 
succesvolle Belgische kunstenaar-theater-
maker Jan Fabre. In tegenstelling tot de grote, 
spectaculaire bling-blinginstallaties van Jan 
Fabre zijn de schilderijen van Luc Tuymans 
verstild en introvert. En toch trekken ze de 
aandacht van de kijker en beroeren hem. 
Deze waardering weerspiegelt zich op de 
kunstmarkt, in de afgelopen jaren brengt 
een bescheiden schilderij van Tuymans een 
miljoen op. En op de kunstacademies wemelt 
het van Tuymansklonen.

Expositie Luc Tuymans in het Gemeentemuseum Den Haag, 
t/m 2 juni 2013

De ziekte van Chagas wordt veroorzaakt door 
Trypanosoma cruzi, een protozoön dat vooral 
voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika 
en naar de mens wordt overgedragen via 
bloedzuigende wantsen (een soort kevers). 
Ook kan de infectie tijdens de zwangerschap 
van moeder op kind worden overgedragen en 
is transmissie mogelijk via bloedproducten. 
Wereldwijd zijn naar schatting acht tot tien 
miljoen mensen besmet. Dat betreft niet alleen 
inwoners van Midden- en Zuid-Amerika, 
maar ook personen die nadien naar een ander 
continent zijn geëmigreerd en personen die 
de infectie tijdens een langdurig verblijf, in de 
regel onder primitieve omstandigheden, op 
het Amerikaanse continent hebben opgelopen. 
De infectie gaat aanvankelijk meestal niet 
gepaard met gezondheidsklachten, maar kan 
in de chronische fase leiden tot complicaties 
zoals hersenontsteking en afwijkingen aan 
het hart en het darmkanaal. Personen die 
niet weten dat zij geïnfecteerd zijn, kunnen 
T. cruzi als bloeddonor overdragen. Bloed-
banken in Midden- en Zuid-Amerika screenen 
hun donors om die reden standaard op 
antistoffen tegen T. cruzi. De Verenigde Staten 
en enkele Europese landen screenen een 
deel van hun bloeddonaties. In 2012 heb-
ben Sanquin en het AMC het bloed van 400 
Nederlandse donors met een verhoogd risico 
op de ziekte van Chagas onderzocht in de 
vorm van een verkennende studie. Het betrof 
donors die in Midden- en Zuid-Amerika zijn 
geboren, er minimaal drie maanden hebben 
gewoond en/of een moeder hebben die er is 
geboren. 
Bij geen enkele donor werden antistoffen 
tegen T. cruzi aangetroffen. Op basis van 
de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de 
verkennende studie is in het eerste kwartaal 
van 2013 een grotere studie gestart, waarbij 
specifiek gekeken wordt naar donors met het 
hoogste risico, zoals donors die geboren zijn 
in Bolivia en Colombia. Uiteraard zou het 
goed zijn als ook in deze groep geen infectie 
met T. cruzi wordt aangetroffen. De uitkomsten 
van de vervolgstudie dienen als basis voor 
het toekomstige beleid van Sanquin bij de 
vraag: wel of niet screenen op Chagas.

Veiligheid

Studie naar ziekte 
van Chagas 
bij bloeddonors

Ed Slot
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Proefschrift Daniël Lam Proefschrift 
Jo Wiersum-Osselton

Daniël Lam
1 maart 2013
‘Ready, Set? Go! Microscopy and 
Image Analysis of Cell Signalling 
in Cell Migration’
Promotor: Prof. dr. P.L. Hordijk
Universiteit van Amsterdam

Er moet meer onderzoek worden 
gedaan om de complexiteit van 
de levende cel te doorgronden. 
Dit concludeert Daniël Lam in 
zijn onderzoek van diverse 
onderwerpen rondom het thema 
microscopie en beeldanalyse 
van signalering in celmigratie. 
Onderzoek naar celhechting en 
celbeweging is belangrijk voor 
inzicht in de ontwikkeling en 
groei van weefsels en organen, 
het helen van wonden en ook 
voor de functie van gespeciali-
seerde cellen die betrokken zijn 
bij de afweer tegen ziekte-
verwekkers zoals bacteriën.
Een belangrijke rol voor het 
sturen van celbeweging is 
weggelegd voor de zogeheten 
Rho-GTPase-eiwitfamilie. Met 
name het RhoGTPase-eiwit Rac1 
werkt in het cellulaire signa-
leringsnetwerk zoals een ‘hub’ 
of ‘switch’ in een computernet-

werk: een plek waar signalen 
binnenkomen en op de juiste 
plaats worden doorgestuurd 
naar de eiwitten die het skelet 
van de cel in beweging zetten. 
Het Rac1-eiwit kan ‘uit’ of ‘aan’ 
staan, wat in de cel nauwkeurig 
wordt gereguleerd. Vanwege zijn 
rol als centrale schakelaar staat 
Rac1 dan ook in contact met 
een groot aantal eiwitten in de 
cel. Een van die eiwitten is SET. 
SET is voor het eerst ontdekt in 
cellen van een leukemiepatiënt, 
waarin SET een rol lijkt te spelen 
in het ontstaan van kanker. Dit 
onderzoek laat zien dat SET – als 
het uit de kern komt – samen 
met Rac1 celbeweging kan be-
vorderen, een nieuwe functie die 
nog niet eerder was beschreven.
Er is meer onderzoek nodig naar 
de informatie-inhoud en de 
chemische en fysische eigen-
schappen van de cel. 

Jo Wiersum-Osselton
19 maart 2013
Hemovigilance: is it making a 
difference to safety in the trans-
fusion chain?’
Promotor: Prof. dr. A. Brand
Co-promotes: Dr. M.R. Schipperus 
en dr. J.G. van der Bom
Universiteit Leiden

Hemovigilantie is het systema-
tisch monitoren van bijwer-
kingen en incidenten in de 
transfusieketen, om aanbeve-
lingen te doen voor veiligheids-
verbetering. In de Europese Unie 
moeten lidstaten een meldsys-
teem hebben voor ernstige on-
gewenste reacties of incidenten 
die mogelijk een relatie hebben 
met kwaliteit of veiligheid van 
bloedproducten. 
Het proefschrift bevat een ana-
lyse van de routinegegevens van 
Sanquin over het optreden van 
bijwerkingen bij bloeddonaties 
en de mogelijke risicofactoren. 
Een studie van proceduregege-
vens en follow-up informatie 
van een cohort verwante perifere 
bloedstamceldonors gaf geen 
aanwijzing voor onaanvaard-
bare risico’s. De screenings-

Onderzoek

criteria voor onverwante stam-
celdonatie bleken effectief in het 
selecteren van donors met een 
lager cardiovasculair risico, 
reden om aan te bevelen om 
deze criteria ook te volgen bij 
keuring van verwante donors.
Bij getransfundeerde patiënten 
toonde een verkennende case-
controlestudie niet eerder 
beschreven associaties tussen 
nieuwe antistofvorming en 
patiëntkarakteristieken. Bereke-
ningen met de landelijke hemo-
vigilantiegegevens schatten de 
afname van het TRALI risico na 
implementatie van de manne-
lijk plasmamaatregel op 33%. 
Sinds het begin van het Neder-
landse hemovigilantiesysteem 
is dit de enige aangetoonde 
afname van een transfusierisico. 
Gevonden werd dat ziekenhuizen 
met relatief veel meldingen 
van voornamelijk niet-ernstige 
transfusiereacties ook meer kans 
hadden een transfusiefout te 
hebben gemeld, dus er is geen 
aanwijzing dat transfusie in 
deze ziekenhuizen veiliger zou 
zijn. De TRIP gegevens tonen tot 
2010 geen dalende tendens van 
fouten, noch van andere ernstige 
typen transfusiereacties.
Door hemovigilantie is er beter 
inzicht in korte termijnrisico’s 
van de transfusieketen. Gezocht 
moet worden naar aanvullende 
methoden om mogelijke lange 
termijn risico’s te monitoren en 
om vooruitgang te boeken met 
veiligheidsverbetering.

www.sanquin.nl/proefschriften

Hemovigilance: 
is it making a di� erence to safety in 

the transfusion chain?
Johanna C. Wiersum-Osselton
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UITNODIGING

voor het bijwonen van de 
verdediging van het proefschrift

Hemovigilance: is it making 
a di� erence to safety in the 

transfusion chain?

op dinsdag 19 maart 2013 
om 15:00 uur

in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden. 

Svp opgeven via info@tripnet.nl

Na a� oop van de verdediging 
bent u van harte welkom op de 

receptie ter plaatse.
 

Jo Wiersum-Osselton
TRIP Nationaal bureau voor 

hemo- en biovigilantie,
Tel 070 3083120

Paranimfen

Peter Wiersum
0618260533

Andrew Wiersum
andrewwiersum@googlemail.com
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Extra aandacht voor de 
zeldzame ziekte van Kawasaki

TeMpOH-studies Regionaal congres ISBT

Samen met het Zeldzame 
Ziekten Fonds heeft Sanquin 
een filmpje gemaakt over de 
zeldzame ziekte van Kawasaki. 
In het filmpje vertelt Daphne 
Deckers over haar zoon Alec die 
op 1-jarige leeftijd de ziekte van 
Kawasaki kreeg. Taco Kuijpers, 
die als kinderarts verbonden is 
aan het AMC, legt uit dat de 
ziekte helaas niet altijd tijdig 
wordt herkend. Tijdige herken-
ning en behandeling is belang-
rijk, is dat niet het geval dan 
neemt de kans op het ontstaan 
van aneurysmata (verwijding in 
een deel van het vaatstelsel) toe. 
Deze ziekte treft veelal kinderen, 
meestal jonger dan vijf jaar. 
Er zijn echter ook casussen 
bekend bij volwassenen. 
De gemiddelde leeftijd van de 
patiëntjes is twee jaar; twee-
derde van hen zijn jongetjes. 
De ziekte is zeldzaam waarbij 
de symptomen lijken op die 
van een infectie. Daardoor is 
het lastig om het onderscheid 
te maken, bovendien is de 
ziekte van Kawasaki ook nog 
eens een zelf-limiterende ziekte, 
waardoor de diagnose vaak 
wordt gemist. Als de behande-
ling niet tijdig wordt ingezet 
bestaat een verhoogde kans op 
het ontstaan van aneurysmata. 
Bij 25% van de onbehandelde 
patiënten ontstaan coronaire 
aneurysmata, hierdoor bestaat 
kans op bijvoorbeeld een myo-
card infarct op jonge leeftijd. 
De behandeling bestaat uit 
het intraveneus toedienen van 
immunoglobuline en een hoge 
dosis aspirine. Het filmpje is op 
2 maart gepresenteerd tijdens 
de Zeldzame Ziekten Dag in het 
Spoorwegmuseum te Utrecht
Het filmpje is te vinden op
www.zzf.nl

Begin 2102 is gynaecoloog i.o. 
Dacia Henriquez in de afdeling 
Transfusiegeneeskunde van San-
quin gestart met de TeMpOH-
studies (Transfusion in women 
during Major Obstetric Haemorr-
hage). Deze studies kijken naar 
moeders met massaal bloedver-
lies rondom zwangerschap en 
geboorte. MOH komt in Neder-
land ruim 800 keer per jaar voor 
en is de belangrijkste oorzaak 
van maternale morbiditeit. Mas-
sale transfusies zijn in deze ge-
vallen levensreddend, maar hoe 
snel en op welke manier het 
transfunderen het beste kan, is 
nog onduidelijk. De CBO richt-
lijn Bloedtransfusie adviseert bij 
massaal bloedverlies erytrocyten:
fresh frozen plasma:trombocyten 
in een vaste verhouding bijvoor-
beeld 3:3:1 te transfunderen. 
Dergelijke strategieën lijken 
namelijk in observationele stu-
dies een overlevingsvoordeel te 
geven. Vroeg toedienen van FFP 
en trombocytenconcentraten in 
plaats van alleen vocht zou de 
bloedstelping moeten optima-
liseren waardoor bloedverlies 
kan worden beperkt. Aan deze 
studies kleven wel belangrijke 
methodologische beperkingen. 
TeMpOH-1 is een landelijke, re-
trospectieve cohortstudie waarbij 
verschillende transfusiestrate-
gieën bij vrouwen met MOH met 
elkaar zullen worden vergeleken. 
Klinische en transfusiegerelateer-
de parameters van vrouwen met 
MOH zullen worden verzameld 
uit databases van ziekenhuis-
bloedtransfusiediensten en dos-
siers van de afdelingen Obstetrie 
& Gynaecologie. Met deze gege-
vens zal worden bepaald of het 
wel of niet geven en de timing 
van transfusie met FFP- en/
of trombocyten de maternale 
mortaliteit beïnvloedt.

Van 2-5 juni 2013 vindt het 23e 
Regional Congress of the ISBT 
plaats in de RAI in Amsterdam. 
In 1994 was de ISBT voor het 
laatst te gast in Amsterdam. 
Sanquin is – samen met de 
Nederlandse Vereniging voor 
Bloedtransfusie (NVB) – betrok-
ken bij de wetenschappelijke 
invulling van het programma, 
uiteraard in nauw overleg met 
de algemeen en de wetenschap-
pelijk directeur van ISBT Judith 
Chapman en Martin Olssen.
Professor Ellen van der Schoot, 
voorzitter van zowel het locale 
organisatiecomité als de weten-
schappelijke commissie, heeft 
met haar team een interessant 
programma gemaakt. Voor het 
eerst met een Nobelprijswinnaar 
in een plenaire sessie. Het 
programma kent een aantal 
‘tracks’ die u door de sessies lei-
den: donor health and (product)
safety, clinical transfusion science, 
basic transfusion science, trans-
fusion technology and quality 
en new cellular therapies. 
In ieder ‘track’ treft u naast 
wetenschappelijke sessies ook 
educatieve sessies, hot topics 
en postersessies aan. Getracht 
is om ook sprekers uit naburige 
wetenschapsgebieden te vragen, 
om daarmee nieuwe inzichten 
en innovaties binnen de trans-
fusiegeneeskunde te brengen.
Zoals gebruikelijk zijn er ook 
weer educatieve sessies van de 
ISBT-Academy en is er veel aan-
dacht voor jonge onderzoekers 
in de early breakfast sessions en 
de postersessies.
Informatie en registratie: 
www.isbtweb.org/amsterdam
In een Nederlandstalige track is 
eveneens voorzien. U kunt zich 
hiervoor opgeven op de website 
van de NVB: 
www.nvbtransfusie.nl

Film

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van Log-
hem (wetenschappelijk directeur 
(CLB) van 1950 tot 1978) met 
het verzamelen van kunst voor 
het CLB. De in 1985 opgerichte 
Kunstcommissie organiseert 
maandelijks een expositie in de 
naar Van Loghem genoemde 
galerie: ‘Galerie Joghem’. 
De maandelijkse exposities zijn 
op werkdagen te bezoeken van 
08.30 tot 16.30 uur.

April
Natasja Alers
Mei
Rudie van den Berg
Juni
Roezanna Sardisian

www.exposities.sanquin.nl

Onderzoek Agenda Exposities
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Lia van der Weg
Han Hopman
Vertrouwen, 2008
Foto op canvas, 60 x 80 cm

“Ik hoop dat we ooit antwoord krijgen 
waarom iemand TTP krijgt. Dan kunnen we 
misschien een tweede aanval voorkomen. 
Als ik zie hoe ver onderzoekers nu zijn en wat 
we nu weten dan heb ik hoop dat dat gaat 
gebeuren”, zegt Lia van der Weg, contact-
persoon van de Contactgroep TTP. Trombo-
tische trombocytopenische purpura (TTP) is 
een zeldzame, ernstige bloedziekte die wordt 
gekenmerkt door een tekort aan bloedplaat-
jes, waardoor makkelijk bloedingen kunnen 
ontstaan, terwijl anderzijds ook trombose kan 
optreden als gevolg van verhoogde stollings-
neiging. Bij stolling is het eiwit ADAMTS13 
nodig om de bloedplaatjes aan elkaar en aan 
de vaatwand te plakken. Bij TTP maken de 
witte bloedcellen antistoffen tegen dit eiwit. 
Van der Weg kreeg in 2003 TTP. “Ik was heel 
erg moe. Op een gegeven moment kon ik 
mijn bed niet meer uitkomen en zat ik onder 
de purpura. In het ziekenhuis in Leeuwarden 
wisten ze binnen twee uur dat het TTP was, ik 
was de tweede patiënt in dat ziekenhuis met 
TTP. Ik werd meteen behandeld met plasma-
fereses en prednison. Gelukkig reageerde ik 
goed op de behandeling en na twee weken 
mocht ik weer naar huis. Toen ben ik op 
internet gaan kijken wat TTP nou eigenlijk 
is. Ik kwam steeds de naam Rob Fijnheer, 
hematoloog in het UMCU, tegen. Ik heb hem 
een e-mail gestuurd dat ik TTP had en er 
meer aandacht aan wilde besteden omdat 
er zo weinig informatie was. Fijnheer was 
daar heel blij mee. Ik heb toen een pagina 
op internet gezet met summiere informatie. 
Toen is het balletje gaan rollen en meldden 
zich steeds meer mensen, die nauwelijks 
wisten wat ze hadden.” In 2004 organiseerde 
Van der Weg samen met Fijnheer in Utrecht 
bij het UMCU de eerste bijeenkomst waar 26 
patiënten aanwezig waren. In 2005 kwamen 
er al veertig patiënten. “Rob Fijnheer en Jan 
Voorberg van Sanquin geven regelmatig 
presentaties over onderzoek. Alle patiënten 
die op de laatste bijeenkomst aanwezig 
waren hebben vrijwillig bloed afgestaan voor 
onderzoek. Het onderzoek richt zich vooral op 
de oorzaak van TTP.”
Per jaar komen er 20-50 nieuwe TTP-patiënten 
bij, waarvan 5-10 zich bij de Contactgroep 
melden. “Samen met de Vereniging Samen-

werkende Ouder- en Patiëntenverenigingen 
(VSOP) heb ik een huisartsenfolder gemaakt, 
die ik nieuwe patiënten toestuur. Gelukkig is 
tegenwoordig een snelle diagnose mogelijk, 
het beeld wordt steeds sneller herkend en 
binnen 24 uur levert Sanquin de diagnose. 
Ongeveer 40-50% van de patiënten krijgt 
binnen 1-2 jaar een vervolgaanval. Het is 
onduidelijk waarom de een wel en de ander 
geen tweede aanval krijgt.”
Begin 2012 kreeg Van der Weg na 8,5 jaar 
een nieuwe TTP aanval. “Het plasmaferese-
team van Sanquin uit Groningen dat mij 
heeft behandeld is geweldig, ze slepen je 
er echt doorheen. Per plasmaferese zijn ze 
3-4 uur met je bezig en alles werd geduldig 
uitgelegd. Ik heb bij mijn eerste aanval elf 
keer plasmaferese gehad en de tweede keer 
dertien met twaalf zakjes plasma per keer. 
Daar wordt je heel moe van, ze vergelijken 
het met het lopen van een marathon. Ook de 
behandeling met prednison is heel vervelend, 
maar is nodig om de antistofvorming te 
onderdrukken. Na mijn tweede aanval heb ik 
bij Sanquin in Amsterdam een aantal buisjes 
bloed afgestaan voor onderzoek. Daar heb ik 
ook onderzoekster Nicoletta Sorvillo ontmoet.” 
(zie ook artikel op p. 12, red.)
Sinds 2005/2006 maakt de Contactgroep deel 
uit van de Stichting Zeldzame Bloedziekten 
en staat de informatie op hun website. 
“Eigenlijk zijn we daar een buitenbeentje 
omdat TTP niet chronisch is en patiënten 
vaak maar één keer een aanval krijgen. 
TTP patiënten houden echter wel restver-
schijnselen, zoals vermoeidheid, verlies van 
concentratie en geheugen. Vroeger kon ik 
alles, sinds de tweede aanval heb ik het 
gevoel dat ‘het kwartje net een fractie te laat 
valt’. Het belemmert me in sommige dingen, 
na een ochtend werken in de winkel die ik 
samen met mijn man heb is het op, maar ik 
heb geaccepteerd dat er een leven is voor en 
na TTP. De middagen zijn bestemd voor 
patiëntencontacten en mijn hobby fotografie.”

www.bloedziekten.nl

Lia van der Weg
Er is een leven voor en na TTP

Anneke de Regt

Profiel


