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High-Throughput analyse – Eiwitsynthese en -eigenschappen
Met high-throughput analyse kunnen grote hoeveelheden biologische 
gegevens worden gegenereerd, waarmee vervolgens naar patronen hierin 
kan worden gezocht
Op weg naar één centrale weefselbank
Met de nieuwe unit Tissues & Cells komt één centrale weefselbank voor 
Nederland een stap dichterbij
Sanquin Spring Seminars 2015
Op 23 en 24 april vonden in het Koninklijk Instituut van de Tropen de 
vijfde Sanquin Spring Seminars plaats met als titel ‘Proteins, from discovery 
to therapeutics’
Recente publicaties

Innovatie: Ion Torrent en Miseq
Ion Torrent en Miseq zijn apparaten die de nucleotidevolgorde van een heel 
groot aantal DNA-fragmenten tegelijkertijd bepalen

Broedplaats: Just Brakenhoff
Vers bloed niet beter dan bewaard bloed
Uit een internationale studie blijkt dat ernstig zieke patiënten niet beter af 
zijn met transfusies met vers bloed in plaats van langer bewaard bloed
De gangmakers van celhechting en -beweging
Welke eiwitten zetten integrinen, die zowel zorgen voor hechting als 
beweging van de cel, eigenlijk aan het werk? 

Kunstbloed: Uit bloed ontsproten

Introductievideo voor beoordeling swirl
Proefschriften
Nieuws en agenda
Profiel
Maarten le Clercq, voorzitter Raad van Bestuur Sanquin

02
03

04

08

10

12

13

17
18

20

22

24
25
27
28



2  Bloedbeeld  Augustus

Jaarverslag Sanquin Immuuntherapie voor 
behandeling kanker

Vidi-beurs voor 
Stephan Huveneers

Begin juli heeft Sanquin het 
Jaarverslag 2014 gepubliceerd. 
In dit verslag onder meer aan-
dacht voor de activiteiten op 
gebied van bloedvoorziening, 
loonfractionering, (internati-
onale) samenwerking en de 
vorderingen op diverse onder-
zoeksterreinen. Verder staan in 
het verslag de gebruikelijke 
financiële en personele gegevens. 
Het verslag is te vinden op 
www.jaarverslagsanquin.nl en op 
www.annualreportsanquin.nl.

Liever écht bladeren? Speciaal 
voor lezers van Bloedbeeld is 
ook een gedrukte versie van het 
jaarverslag beschikbaar.
U kunt uw exemplaar aanvragen 
door een e-mail te sturen naar 
communicatie@sanquin.nl met 
daarin uw adresgegevens. 
U krijgt het Jaarverslag 2014 dan 
zo snel mogelijk toegestuurd.

Sanquin-onderzoekers hebben 
een veelbelovende nieuwe manier 
ontdekt om kankercellen te be-
strijden door het eigen afweer-
systeem te stimuleren. Dit zou 
kunnen leiden tot een nieuw 
product voor kankerpatiënten. 
Immuuntherapie is een behan-
delmethode voor kanker waar-
bij het eigen afweersysteem van 
een patiënt wordt versterkt en 
gemanipuleerd zodat het zelf de 
kankercellen bestrijdt. Dat kan 
onder andere door het toedienen 
van extra antistoffen. Antistof-
fen zijn eiwitten die door ons 
eigen immuunsysteem worden 
aangemaakt en die ongewenste 
indringers, zoals ook kanker-
cellen, herkenbaar maken voor 
het immuunsysteem. Ze werken 
dus als een soort ‘markers’ zodat 
het immuunsysteem de kanker-
cellen kan verwijderen.
Onderzoekers van de afdeling 
Bloedcel Research stuitten op 
een aantal opvallende eiwitten 
die te maken zouden kunnen 
hebben met het beperkte effect 
bij de immuuntherapie. Uit nader 
onderzoek werd duidelijk hoe de 
rem in elkaar zit. Onderzoekers 
ontdekten niet alleen hoe het 
remsysteem functioneert, ze ont-
wikkelden ook een methode om 
die rem weg te nemen, namelijk 
met een combinatiepreparaat 
van een antistof en een extra 
stof die de rem blokkeert.
Op dit combinatiepreparaat 
heeft Sanquin inmiddels een 
patent verworven. In samenwer-
king met een externe partner 
wordt nu een product ontwik-
keld om immuuntherapie in 
kankerpatienten te verbeteren. 
Door goed werkende immuun-
therapie zou de belastende be-
handeling met chemotherapie 
uiteindelijk wellicht achterwege 
kunnen worden gelaten.

Sanquin-onderzoeker Stephan 
Huveneers heeft een Vidi-beurs 
ontvangen voor onderzoek 
aan lekkende bloedvaten. Met 
de circa 800.000 euro van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) kan hij zijn onderzoeks-
lijn verder uitbreiden. Vaatlek-
kage ligt aan de basis van hart- 
en vaatziektes. Deze prestigieuze 
subsidie biedt nieuwe perspec-
tieven om het ontstaan van 
vaatziektes zoals aderverkalking 
te bestuderen en daarmee bij te 
dragen aan nieuwe behande-
lingsmogelijkheden.
Huveneers speurt naar eiwit-
ten die regelen dat bloedvaten 
waterdicht blijven. Bloedvaten 
zijn aan de binnenkant bedekt 
met een enkele laag van cellen 
die sterk aan elkaar zijn gehecht 
en ook vastzitten aan de laag 
eronder. Toch is een bloedvat 
geen ondoordringbare buis. 
“Er is verkeer van allerlei 
voedingsstoffen en cellen van 
en naar de weefsels”, vertelt 
Huveneers. “Hele immuuncellen 
kruipen tussen de bloedvatcellen 
door, om in het onderliggende 
weefsel infecties op te ruimen”. 
Normaal gesproken is dit ver-
keer strak geregeld. Maar door 
veroudering en een opeenstape-
ling van ontstekingen worden 
bloedvaten vaak stijver, de 
bloedvatcellen sluiten niet meer 
goed aan en het bloedvat gaat 
lekken. Het is het begin van het 
ontstaan van vaatziekten, zoals 
hoge bloeddruk en aderverkal-
king.
Het onderzoek valt binnen de 
samenwerking tussen Universiteit 
van Amsterdam en Sanquin. 

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
3 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
De Ion Torrent bepaalt de nucleotidevolgorde van een groot 
aantal DNA-fragmenten. Daarvoor worden de DNA-frag-
menten aan miniscule bolletjes gebonden, die vervolgens 
in de ovale reactiekamer worden geladen. De afbeelding 
hierboven geeft een deel van die reactiekamer weer. Door 
de oranje kleur van de bolletjes kan een gelijkmatige lading 
van de bolletjes makkelijk worden gecontroleerd.

De boodschap
De implementatie van next generation sequencing geeft 
binnen de divisie Diagnostiek een enorme boost aan het 
vaststellen van mutaties bij aangeboren aandoeningen 
en leukemie.

Het onderzoek
Onlangs is het DNA gesequenced van 7 genen betrokken bij 
Chronic Granulomatous Disease (CGD) en 5 genen betrokken 
bij Leukocyte Adhesion Dificiency (LAD) afkomstig van 
ruim 150 patiënten. In meer dan 90% van de patienten is 
een mutatie gevonden. Meer panels zijn in voorbereiding.

Voor meer informatie zie pag. 13-16.
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High-Throughput analyse – 
Eiwitsynthese en -eigenschappen

Er zit een groot donkergrijs gat in onze 
kennis over de regulatie van eiwitsynthese. 
Van het DNA, waarin de code voor de 
samenstelling van eiwitten opgeslagen ligt, 
weten we nu een heleboel. De regulatie 
van genexpressie loopt van het binden van 
transcriptiefactoren tot de epigenetische 
veranderingen in histoneiwitten.
Dat levert wel of niet messenger RNA 
(mRNA) op dat door ribosomen afgelezen 
en vertaald moet worden in het betreffende 
eiwit. Ook aan de andere kant van het 
hele proces, na de eigenlijke eiwitsynthese, 
weten we veel. Eiwitten kunnen post-
translationele veranderingen ondergaan, 
ze kunnen een interactie met elkaar aan-
gaan, en ze kunnen elkaar activeren en 
elkaars functie veranderen. Maar de stap 
tussen mRNA expressie en eiwitsynthese 
zit nog vol onbekende processen.

Dr. Marieke von Lindern, manager van de afdeling Hemato-
poïese, vertelt over haar werk op dit gebied, met name betref-
fende de uitrijping van rode bloedcellen. De mate waarin 
een bepaald mRNA aanwezig is voorspelt niet of het eiwit 
waarvoor dit mRNA codeert ook werkelijk wordt aangemaakt. 
Er zijn blijkbaar andere factoren die bepalen of en in welke 
mate een mRNA in eiwit wordt omgezet. Als voorbeeld geeft 
Von Lindern de behandeling van rode-bloedcel voorlopercellen 
met de groeifactoren erytropoïetine (Epo) en stamcel factor 
(SCF), waarbij van zo’n honderd mRNAs niet de mRNA 

hoeveelheid, maar wel de synthese van eiwit veranderde. 
Voor een beter begrip van dit proces is enige jaren geleden 
al overgestapt naar de analyse van mRNA dat gebonden 
zit aan zogenaamde polyribosomen. Dat zijn de mRNAs 
waaraan minstens twee ribosomen gebonden zijn die bezig 
zijn met de translatie van mRNA naar eiwit. Het idee was 
toen dat dit een selectie opleverde van mRNA moleculen die 
actief in eiwit worden omgezet.

Actieve translatie
Om de regulatie van mRNA translatie naar eiwit te begrijpen 
is men naar de uiteinden van de mRNA moleculen gaan 
kijken, de stukken die niet voor eiwit coderen maar wel van 
belang zijn voor bijvoorbeeld de stabiliteit van het mRNA. 
Gebleken is dat microRNA’s, kleine RNA moleculen die aan 
mRNA kunnen binden, vooral de aflezing in de ribosomen 
beïnvloeden door aan de 3’ UTR (untranslated region) na 
het eiwit-coderend gedeelte te binden. Maar ook de 5’ UTR, 
die vóór het eiwit-coderend gedeelte van het mRNA zit, is 
van groot belang voor de translatie in eiwit. Hierin kunnen 
secundaire structuren aanwezig zijn die een hinderpaal 
vormen voor de eiwittranslatie-machinerie. Deze secundaire 
structuren worden ook nog eens gestabiliseerd door bepaalde 
eiwitten. Bovendien zitten er in het 5’ UTR deel korte ‘open 
reading frames’ (ORFs) die wel eiwit-coderend zijn, en waar-
aan dan ook polyribosomen binden. Toch levert dit geen 
echt eiwit op, want daarvoor zijn deze ‘upstream’ ORFs te 
kort. Ze vormen eigenlijk alleen maar een hinderpaal voor 
de echte eiwitsynthese. Deze hindernissen kunnen alleen 
overwonnen worden wanneer bepaalde eiwitten, translatie-
factoren genaamd, de eiwitsynthese-machinerie helpen om te 
starten bij het werkelijke ORF voor de werkelijke eiwitsynthese.
Von Lindern vertelt verder over de nieuwste ontwikkelingen 
op dit gebied, het zogenaamde ribosoom footprinting. Daarbij 
worden de ribosomen die het mRNA vertalen eerst gestabi-
liseerd en dan wordt het onbedekte mRNA daartussen weg-
geknipt met een enzym. Alleen de ribosomen en de stukjes 
mRNA waar die aan gebonden zitten blijven dan over. 
Vervolgens worden de korte stukjes mRNA (28 nucleotiden) 
waaraan de ribosomen gebonden zaten geïsoleerd en ge-
analyseerd met high-throughput sequencing. Op deze wijze 
is precies te bepalen of de ribosomen aan de ‘upstream’ 
ORFs zaten of aan het echte eiwitcoderende ORF, en dus of 
dit mRNA bezig was vertaald te worden in eiwit of niet. Dit 
opent een heel nieuwe wereld aan onderzoeksmogelijkhe-
den. Bijvoorbeeld: zijn er splice varianten van één mRNA 
die vertaald worden in verschillende eiwitten? Hoe is de 
correlatie van deze footprinting met proteomics, het totaal-
beeld van alle aanwezige eiwitten? Von Lindern voert dit 
werk uit samen met de groep van dr. Peter-Bram ’t Hoen uit 
Leiden, een expert in bio-informatica en RNA sequencing.

Onderzoek

Van links naar rechts: 
Sander Meijer, 
Benjamin Nota, 
Derk Amsen, 
Christina Helbig, 
Martin de Boer, 
Robbert Spaapen, 
Pleun Hombrink, 
Maartje van den 
Biggelaar en 
Farzin Pourfarzad
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IJzerstatus
Als voorbeeld van de relevantie van dit onderzoek voor haar 
eigen vraagstelling noemt Von Lindern de synthese van 
het globine-eiwit dat samen met heem het hemoglobine in 
onze rode bloedcellen vormt. De synthese van dit eiwit moet 
nauwkeurig gereguleerd worden, omdat we bij een ijzertekort 
onvoldoende heem kunnen maken, en dan niet met een 
overmaat aan globine willen komen te zitten, omdat dit 
desastreus is voor de rode-bloedcel voorlopercellen. Ander-
zijds willen we bij overmaat ijzer niet met een teveel aan 
heem blijven zitten omdat ook dit toxisch is. Wat zien we 
nu? De globinesynthese is afhankelijk van een translatie-
initiatiefactor waarvan de activiteit geregeld wordt door een 
heem-afhankelijke kinase (Heme regulated inhibitor; HRI). 
Naarmate er minder heem beschikbaar is, wordt dit kinase 
sterker geactiveerd, en wordt een groter deel van de trans-
latiefactor gefosforyleerd en daarmee geïnactiveerd. Fos-
forylatie en inactivatie van de betreffende translatiefactor 
remt niet alleen de globinesynthese, maar ook de synthese 
van een groot aantal andere eiwitten die betrokken zijn 
bij de vorming van rode bloedcellen. Op deze wijze kan al 
vroeg in de aanmaak van rode bloedcellen gereageerd worden 
op de ijzerstatus. Gebleken is dat ook groeifactoren voor de 
expansie en het uitrijpen van rode-bloedcel voorlopercellen 
werken via eiwittranslatiefactoren. Op deze wijze kan dus 
snel gereageerd worden op omgevingsfactoren.

Stollingsfactor VIII
De afdeling Plasma Eiwitten houdt zich sinds lang bezig 
met de samenstelling en eigenschappen van – uiteraard – 
plasma-eiwitten. Deze afdeling heeft altijd veel onderzoek 
verricht op het gebied van bloedstolling, met name aan stol-
lingsfactor VIII en later ook V. In 2007 heeft Sanquin flink 
geïnvesteerd in massaspectrometrie, een technologie, die 
de afgelopen jaren spectaculair verbeterd is. Hierdoor heeft 
het onderzoek van dr. Sander Meijer en dr. Maartje van den 
Biggelaar, dat in eerste instantie vooral op de biochemische 
functie van factor VIII was gericht, een enorme stimulans 
gekregen. Door gebruik te maken van een combinatie van 
‘chemical footprinting’ en hydrogen-deuterium exchange 
massaspectrometrie hebben ze de afgelopen jaren ontrafeld 
hoe het Factor VIII eiwit verandert als het wordt geactiveerd 
door thrombine, welke delen van Von Willebrand factor – een 
belangrijke transporteiwit voor Factor VIII in de circulatie – 
betrokken zijn bij de interactie tussen deze twee eiwitten, 
en hoe Factor VIII bindt aan de low-density lipoprotein 
receptor-like protein 1 (LRP1) receptor, de klaringsreceptor 
die Factor VIII bindt en daarmee betrokken is bij de verwij-
dering van factor VIII uit de circulatie.

Bloedplaatjes en andere bloedcellen
Later onderzoek liet zien dat stollingsfactor V uit plasma 
eveneens aan LRP1 bindt, maar dan aan LRP1 op mega-
karyocyten (voorlopercellen van bloedplaatjes). LRP1 blijkt 
betrokken te zijn bij opslag van factor V uit plasma in de 
alfa granula van bloedplaatjes. Om inzicht te krijgen in 
deze unieke tweede rol van LRP1 in de biologie van stollings-
factoren werd onderzoek aan bloedplaatjes en megakaryocyten 
een extra activiteit op de afdeling. Massaspectrometrie aan 
bloedplaatjes, waarbij een totaal eiwitprofiel van de cellen 
wordt opgemaakt, bleek al snel een krachtige methode om 
ook afwijkingen in bloedplaatjes te kunnen vaststellen, zo-
als bijvoorbeeld bij Glanzmann trombastenie (alfaIIb/beta3 
deficiëntie) en LADIII syndroom (activatiedefect van zowel 
de alfaIIb/beta3 als van de alfa6/beta1 receptor). Samen-
werking met dr. Leendert Porcelijn en prof. dr. Taco Kuijpers 
bloeide hiermee op. Dit culmineerde in het onderzoek aan 
de bloedplaatjes en neutrofiele granulocyten van een patiënt 
met een actine-polymerisatiedefect, waarbij de oorzaak van 
dit defect kon worden opgehelderd.
Deze resultaten inspireerden om in samenwerking met 
andere afdelingen binnen Sanquin proteomics op diverse 
soorten bloedcellen toe te passen. Het onderzoek breidde 
zich in eerste instantie uit tot T lymfocyten. In samenwerking 
met dr. Derk Amsen, dr. Eloy Cuadrado, prof. dr. René van 
Lier en prof. dr. Jannie Borst (NKI) worden verschillende 
subsets van CD4+ T cellen onderzocht en in samenwerking 
met prof. Van Lier en dr. Michiel van Aalderen (AMC) wordt 
onderzoek gedaan hoe het globale eiwitprofiel van CD8+ 
T cellen verandert in virus-geïnfecteerde cellen. Daarnaast 
wordt massaspectrometrie nu ook ingezet om in verdere 
samenwerking met prof. Kuijpers de veranderingen te volgen 
tijdens het uitrijpen van neutrofiele granulocyten, het onder-
zoek van dr. Farzin Pourfarzad waarover in Bloedbeeld nr. 1, 
april 2015 werd bericht. Al deze onderzoeken leiden tot een 
grote hoeveelheid data die na high-throughput analyse tot 
conclusies moeten leiden.

De eiwitkant van mRNA translatie
Een belangrijke nieuwe richting in de biologie is het vergelijken 
van eiwit- met RNA- profielen. Tijdens activatie en differen-
tiatie van cellen verandert de expressie van zowel mRNA als 
van eiwitten, waarbij voor bepaalde eiwitten de verhou-
ding tussen de hoeveelheid mRNA en de hoeveelheid van het 
betreffende eiwit verandert. Hoe werkt dat? Verandert de mRNA 
overleving? Wordt eiwit opgeslagen in celorganellen of uitge-
scheiden in het medium? Zijn er nieuwe eiwit-eiwit interac-
ties? Het combineren van high-throughput data gegenereerd 
door zowel massaspectrometrie als RNA analyse zal hierbij 
tot nieuwe inzichten leiden. Dit onderzoek sluit natuurlijk 
nauw aan bij het mRNA translatie-onderzoek van Von Lindern.
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Uitrijpen van bloedcellen
De opgedane ervaring gaan Meijer en Van den Biggelaar nu 
inzetten om meer onderzoek te doen naar het uitrijpen van 
de bloedcellen waarmee het cellulaire proteomicsonderzoek 
op Sanquin is gestart, de bloedplaatjes. In samenwerking 
met dr. Emile van den Akker en dr. Marieke von Lindern 
van de afdeling Hematopoïese worden CD34+ stamcellen 
en iPS (induced pluripotent stem) cellen behandeld met 
verschillende groeifactoren om ze te laten uitrijpen tot ofwel 
megakaryocyten ofwel erytrocyten. De laatste fase van uit-
rijping lukt hierbij nog niet goed, zodat er geen functionele 
bloedplaatjes of rode bloedcellen worden gevormd. Door het 
volledige eiwitspectrum van differentiërende CD34+ stam-
cellen en iPS cellen te vergelijken met dat van bloedplaatjes 
en rode bloedcellen hopen de onderzoekers te ontdekken 
waar dat aan ligt. Deze kennis zal helpen om verschillende 
vragen op te lossen: hoe nemen megakaryocyten factor V op 
en hoe bergen ze dat op in de alfa-granules, welke eiwitten 
daarvan worden gesynthetiseerd en welke worden opgenomen 
uit het bloedplasma?

Snelle veranderingen
Al deze onderzoeken betreffen relatief langzame processen 
(dagen of weken), waarbij nieuwe genen geactiveerd worden 
en nieuwe eiwitten gemaakt worden. Van den Biggelaar 
onderzoekt echter met massaspectrometrie ook veel snellere 
processen, zoals de intracellulaire veranderingen die optreden 
in endotheelcellen na interactie met stollingsfactoren, een 
proces van minuten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
zogenaamde SILAC (stable isotope labeling by amino acids in 
cell culture) methode. Maartje van den Biggelaar legt uit: 
“Endotheelcellen worden metabool gemerkt met niet-radio-
actief isotoop-gelabelde lysine en arginine aminozuren. Eén 
portie endotheelcellen geïncubeerd met normale aminozuren 
ondergaat geen verdere behandeling, een andere portie 
die wel met de isotopen is gemerkt wordt geïncubeerd met 
een stollingsfactor of inflammatoir molecuul. Vervolgens 
worden beide celporties gemengd en de eiwitten in kleine 
stukjes geknipt tot peptiden. Eenzelfde peptide zal in de 
massaspectrometer twee pieken opleveren, vlak naast elkaar 
met een klein massaverschil: een peptide afkomstig uit de 
onbehandelde endotheelcellen heeft een iets andere massa 
dan hetzelfde peptide uit de behandelde endotheelcellen. Dit 
massaverschil maakt het mogelijk om elk peptide te kwanti-
ficeren. Door SILAC labeling te combineren met oppervlakte 
biotinelabeling, fosfopeptide verrijking, of analyse van het 
supernatant, kan worden bekeken hoe stollingsfactoren, 
inflammatoire moleculen of zelfs bloedcellen zoals bloed-
plaatjes of neutrofielen, het endotheelceloppervlak veran-
deren, welke eiwitten er uitgescheiden worden en welke 
intracellulaire signaleringsroutes worden geactiveerd.”

m.vonlindern@sanquin.nl
s.meijer@sanquin.nl
m.vandenbiggelaar@sanquin.nl
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oprichting van de unit Tissues & Cells (T&C). 
Daphne Thijssen is de managing director. 
“We voeren nu gesprekken met andere 
partijen over samenwerking”, zegt ze. “Maar 
de versnippering in het veld is ook precies 
wat het zo lastig maakt de activiteiten te 
centraliseren. Veel kleine weefselbanken zijn 
verbonden aan ziekenhuizen en hebben niet 
of nauwelijks contact met elkaar. Sommige 
andere zijn huiverig voor samenwerking.” 
Wel succesvol verliepen de gesprekken met de 
Leidse weefselbank BISLIFE, die onder andere 
de grootste botbank in Nederland beheert. 
Rob Schipper is lid van de Raad van Toezicht 
van BISLIFE: “We waren al op zoek naar een 
andere partij, omdat wij alleen ook te klein 
zijn. Sanquin was voor ons de meest natuur-
lijke partner, als grote organisatie met een 
landelijk netwerk.” De samenwerking houdt 
vooralsnog in dat drie medewerkers van 
Sanquin zijn toegetreden tot de Raad van 
Toezicht van BISLIFE, en dat Thijssen per 
15 mei 2015 als CEO van BISLIFE is benoemd. 
“We wachten met de verdere invulling van 
de samenwerking af totdat het ministerie van 
VWS met haar reactie op het rapport komt”, 
zegt Thijssen. “Het ministerie gaat onder 
andere de financiering van de weefselvoor-
ziening anders inrichten, omdat die te 
complex en niet transparant is.” Het beleid 
van de overheid hinkt eigenlijk op twee 
gedachten, meent Schipper. “Ze ziet graag 
marktwerking in de zorg, maar ze wil ook 
dat Nederland zelfvoorzienend is. Markt-
werking is lastig op zo’n piepkleine markt. 
En als we weefsels beschikbaar willen houden 
voor Nederlandse patiënten, moeten we 
aan schaalvergroting doen om de kosten te 
dekken. De clean rooms bijvoorbeeld, waar de 
weefsels bewerkt worden, zijn heel kostbaar. 
Ze staan nu overal in Nederland, dat kunnen 
we veel meer concentreren.” De activiteiten 
die Sanquin onderbrengt in de nieuwe unit 
Tissues & Cells zijn de Botbanken in Nijmegen 
en Groningen, de Navelstrengbloedbank in 
Leiden, het Stamcellaboratorium in Groningen 
en op termijn het Laboratorium voor Cel-
therapie in Amsterdam. BISLIFE brengt naast 
de botbank haar weefseluitnameteams in en 
het bemiddelende werk voor cardiovasculair 
en oculair weefsel.

Op weg naar 
één centrale weefselbank

Tissues & Cells

Elke Veldkamp

Met de nieuwe unit Tissues & Cells (T&C) 
komt één centrale weefselbank voor Neder-
land een stap dichterbij. Meer efficiency, 
betere borging van kwaliteit en veiligheid en 
ontwikkeling van nieuwe producten zijn de 
doelen waarnaar T&C streeft.

In tegenstelling tot de gecentraliseerde bloed-
voorziening (sinds 1998) in Nederland is de 
weefselvoorziening vanaf het begin verdeeld 
over meerdere kleine en grote organisaties. 
“Aangezien er geen directe reden was om in 
te grijpen, zijn die verschillende weefselbanken 
redelijk autonoom doorgegroeid”, zegt Jeroen 
de Wit, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur 
van Sanquin. “Er werd alleen op een gegeven 
moment afgesproken dat de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS), die orgaan-
transplantatie centraal coördineert, ook de 
regiefunctie en de financiering van de weefsel-
activiteiten voor haar rekening nam.” Begin 
2014 echter, bracht de Gezondheidsraad een 
rapport uit waarin zij adviseert de opslag, 
coördinatie en uitgifte van weefsels centraal 
te organiseren. Daardoor kan de organisatie 
van de weefselvoorziening efficiënter verlopen, 
met een betere controle en monitoring van de 
kwaliteit. “Na verschijning van het rapport 
hebben we bij het ministerie van VWS aange-
geven de rol van coördinerende partij op ons 
te willen nemen”, zegt De Wit. “Wij zijn welis-
waar een relatief kleine speler op het gebied 
van weefsels, maar dat zijn de andere spelers 
ook. We hebben ervaring met het centraliseren 
van landelijke activiteiten, Sanquin heeft 
net een soortgelijk proces bij de bloedbanken 
achter de rug. Qua proces zijn er ook veel 
parallellen met de bloedvoorziening: donor-
administratie en -keuring, transport, bewer-
king, screening en vrijgifte, het zijn allemaal 
activiteiten die wij al landelijk organiseren. 
Eén grote organisatie heeft bovendien eco-
nomisch meer slagkracht, waardoor er meer 
ruimte voor onderzoek en innovatie ontstaat. 
Ook daarin kan Sanquin faciliteren, dankzij 
onze uitgebreide divisie Research.”

Samenwerking BISLIFE Foundation
Terwijl het ministerie nog werkt aan een reactie 
op het rapport van de Gezondheidsraad, 
is Sanquin vast in actie gekomen, met de 

Jeroen de Wit
Daphne Thijssen-Timmer
Rob Schippers
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Botbank
Het grootste deel van de voorraad in de T&C-
Botbank bestaat uit heupkoppen, uitgenomen 
tijdens heupoperaties. Deze botten worden 
meestal vermalen tot botchips en gebruikt voor 
revisiechirurgie, bij patiënten van wie de kunst-
heup aan vervanging toe is (zie Bloedbeeld 
nr 1, april 2015). Daarnaast bevat de botbank 
van BISLIFE bot- en peesweefsel van post-mor-
tem-donors. “Met BISLIFE erbij is ons aandeel 
in de Botbankmarkt ongeveer 90 procent”, 
zegt Thijssen. “Een aantal ziekenhuizen heeft 
nog een eigen botbank. Wij hopen dat ook zij 
zich bij ons zullen aansluiten.” 

Navelstrengbloedbank
De Navelstrengbloedbank van Sanquin 
verzamelt en levert stamceltransplantaten uit 
navelstrengbloed, die dienen voor stamcel-
transplantaties bij mensen met leukemie, 
stofwisselingsstoornissen en andere erfelijke 
aandoeningen. “Ze zijn ook heel geschikt 
als bronmateriaal voor ATMP’s, Advanced 
Therapy Medicinal Products”, zegt Thijssen. 
“Daarbij worden stamcellen bewerkt en gema-
nipuleerd, en vervolgens teruggegeven aan 
een patiënt. Het is een vrij nieuwe therapie, 
waar steeds meer toepassingen voor komen.” 
De voorraad Nederlandse navelstrengbloed-
transplantaten is in verhouding met buiten-
landse voorraden echter heel klein. Daarnaast 
voldoet de huidige bank qua omvang en mini-
mum grootte van de eenheden onvoldoende 
aan de meest recente internationale inzichten 
en wensen van de behandelaren. We willen de 
komende jaren onze voorraad daarom uit-
breiden met 2500 nieuwe navelstrengbloed-
donaties.” Die uitbreiding van de voorraad 
realiseert T&C door op meer plekken in Neder-
land afnames te verzorgen, bij de grotere 
kraamafdelingen van ziekenhuizen en beval-
centra. Zij zet daarbij het Bijzondere Afname 
Team van de Bloedbank in, waarvan een aan-
tal medewerkers inmiddels getraind is om 
navelstrengbloed direct na de bevalling af 
te nemen. “Een mooi voorbeeld hoe de infra-
structuur van Sanquin ons helpt”, zegt Thijssen.

Stamcellaboratoria
Op twee plekken in Nederland, in Groningen 
en Amsterdam, heeft Sanquin stamcellabo-

ratoria die als dienstverlening aan verschil-
lende ziekenhuizen stamcellen van patiënten 
en van donors opslaan en bewerken. Stam-
cellaboratoria zijn ook op veel andere plekken 
in Nederland te vinden en vaak verbonden 
met academische ziekenhuizen. “Die werken 
op dit moment al heel goed samen”, zegt 
Thijssen. Daarnaast heeft het Laboratorium 
voor Celtherapie (LCT) een ATMP-unit die de 
bovengenoemde therapeutische producten 
ontwikkeld. Dit LCT wordt in een later sta-
dium aan de unit T&C toegevoegd. “Het lab 
is nu nog verbonden aan de divisie Research 
van Sanquin, vanwege de translationele 
onderzoeksprojecten die er lopen en de ver-
vlechting met researchgroepen.”

Cardiovasculair en oculair weefsel
Wat betreft hartkleppen en cornea’s (hoorn-
vlies) bewaart BISLIFE zelf geen weefsel, maar 
bemiddelt zij tussen aanvragen vanuit zieken-
huizen en weefselbanken. Schipper: “Wij hebben 
inmiddels een groot internationaal netwerk 
van weefselbanken opgebouwd. De aanvragen 
die we verzorgen, komen alleen uit het buiten-
land; voor Nederlandse patiënten doet de NTS 
het. Onze reputatie als bemiddelaar is heel 
goed, we willen die rol graag verder uitbou-
wen.” In Nederland bestaan één hartkleppen-
bank en twee corneabanken, de Amnitrans 
Eyebank en de Euro Cornea Bank, onderdeel 
van de Euro Tissue Bank (ETB). Thijssen: “We 
wilden de hartkleppenbank overnemen, maar 
die heeft om logistieke redenen voor de ETB 
in Beverwijk gekozen. We willen graag met 
de ETB in gesprek over samenwerking. Als er 
dadelijk een nieuwe financieringsstructuur 
ligt, moeten we beslist kijken waar we elkaar 
kunnen versterken.” Schipper: “De overheid 
gaat ongetwijfeld het principe ‘eigen broek 
ophouden’ invoeren, en ziekenhuizen kijken 
steeds meer naar de kostenposten. Willen we 
de Nederlandse zelfvoorziening behouden, 
dan moeten we zorgen dat we een kwalitatief 
sterke en kostenefficiënte partner zijn, die 
slagkracht heeft qua bedrijfsvoering en op 
gebied van onderzoek.”

Nieuwe producten
Onderzoek ten slotte, is naast kostenefficiency 
en borging van de kwaliteitsnormen een 

belangrijke derde reden voor de centralisering. 
Thijssen: “Er is nu nog weinig innovatie op 
de weefselmarkt, daar hopen we verandering 
in te brengen. Met name de combinatie stam-
cellen en weefsels gaat heel belangrijk worden. 
Ik wil graag met een goede klinische onder-
zoeksgroep samenwerken, die samen met de 
divisie Research van Sanquin mooie nieuwe 
producten voor patiënten ontwikkelt.”

Jeroen de Wit (Helmond, 1953) studeerde Farmacie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. In 1986 werd hij directeur 
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 vicevoorzitter is.
j.dewit@sanquin.nl

Daphne Thijssen-Timmer (Leidschendam, 1975) is managing 
director van de Sanquin unit Tissues & Cells en per 1 mei 
2015 aangesteld als CEO bij BISLIFE. Voorheen was zij 
projectleider Cellulaire Therapieën bij het Laboratorium 
voor Celtherapie van Sanquin Research. Thijssen studeerde 
Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ze promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Amsterdam 
bij de vakgroep Endocrinologie van het AMC. Sinds 2004 
heeft ze gewerkt als post-doc en later als groepsleider bij 
Sanquin op het gebied van de hematopoiese.
d.thijssen@sanquin.nl

Rob Schipper (Apeldoorn, 1948) studeerde geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. In het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven werkte hij 23 jaar als longarts en zat hij zeven 
jaar in de Raad van Bestuur. Van 2013 tot 2015 was Schipper 
lid van de Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis 
in Roermond. Sinds april 2011 is hij toezichthouder van 
BISLIFE. Hij richt zich graag op horizontale en verticale ver-
nieuwing in de zorgketen, waarbij klantgerichtheid, kwaliteit 
en veiligheid centraal staan.
schipper@knmg.nl

Staf Tissues & Cells: vlnr Paul Thijssen, Jacqueline van 
Beckhoven, Sjors van Kats en Daphne Thijssen-Timmer
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Sanquin Spring Seminar 2015
Eiwitten: moleculen van de 
toekomst!

Onderzoek

Joost Meijers

Op 23 en 24 april vonden in het Koninklijk 
Instituut van de Tropen al weer de vijfde 
Sanquin Spring Seminars plaats. De organisatie 
van het symposium met de titel ‘Proteins, 
from discovery to therapeutics‘ onder leiding 
van prof. Koen Mertens bracht een keur van 
internationale en nationale sprekers samen 
die met uitstekende voordrachten de verschil-
lende aspecten van eiwitten presenteerden 
die van belang zijn voor identificatie of 
ontwikkeling van medicijnen. 

Het eerste deel van symposium ging over 
proteomics, de studie van het proteoom: 
alle eiwitten van een organisme of deel van 
een organisme, en werd ingeleid door prof. 
Bernhard Küster van de Technische Univer-
siteit van München. Hij gaf antwoord op 
twee belangrijke vragen: hoe beïnvloeden 
medicijnen de eiwitsamenstelling en wat 
kunnen we leren van de nu beschikbare 
eiwitsamenstelling van weefsels en organen? 
Cellen bevatten een zeer hoog eiwitgehalte 
van wel 200-300 gram per liter. Dat betekent 
dat er vele mogelijke eiwit-eiwit interacties 
zijn. Met behulp van massaspectrometers 
die nauwkeurig de massa van eiwitten en 
onderdelen van eiwitten kunnen bepalen 
worden alle eiwitten (het proteoom) van een 
cel of weefsel in kaart gebracht. Tot nu toe 
zijn 93% van de eiwitten gevonden die van-
uit het genoom werden voorspeld. Ook blijkt 
dat het onderzoek naar eiwitten slechts een 
momentopname is van onze evolutie, want 
sommige eiwitten worden niet meer gemaakt 
(bij de mens zijn dat vooral reukeiwitten), en 
andere zijn waarschijnlijk in ontwikkeling. 
Het proteoom-onderzoek is van grote waarde 
bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het 
kan ingezet worden om uit te zoeken hoe 
zij werken en aan welke eiwitten ze kunnen 
binden. Grote kracht van de techniek is dat 
niet iedere interactie apart hoeft te worden 
onderzocht, maar dit kan ook in complexe 
mengsels met duizenden eiwitten, zoals lysaten 
van cellen. 

Epigenoom
Hoewel het genoom in iedere cel van een orga-
nisme identiek is, zijn bijvoorbeeld hersencellen 
anders dan die in de lever. Hoe dat veroor-

zaakt wordt is een belangrijke vraag voor 
prof. Michiel Vermeulen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Een van de betrokken 
mechanismen is de beschikbaarheid van het 
DNA in de kern. Het DNA is omgeven door 
eiwitten en die eiwitten bepalen of en waar 
het DNA kan worden afgelezen. Het kwan-
titatief identificeren en karakteriseren van 
DNA-bindende eiwitten en de modificaties 
op die eiwitten zoals acetylering, methylering 
of fosforylering, geeft een soort barcode die 
duidelijk maakt of genen kunnen worden 
afgelezen, het zogenaamde epigenoom. 

HIV
Op dit moment zijn er geneesmiddelen die 
aangrijpen op verschillende onderdelen van 
de levenscyclus van het HIV virus. Maar volgens 
dr. Louise Scharf van het California Institute 
of Technology in Los Angeles, is het veel beter 
om een vaccin te hebben. Dat is niet makke-
lijk, want er worden geen goede antistoffen 
gemaakt tegen het virus. De aandacht gaat 
dan ook uit naar het produceren van betere 
breed werkende antistoffen. Hierbij wordt 
gekeken naar de antistoffen die door sommige 
patiënten worden gemaakt, al maakt slechts 
5-10% goed werkende antistoffen. Door aan 
de antistoffen te sleutelen, probeert Scharf om 
ze nog beter te maken. Overigens zal deze aan-
pak op zichzelf niet goed genoeg zijn, aan-
gezien de antistof een enkelvoudige werking 
heeft en een patiënt een polyklonale respons 
zal moeten opwekken om zich te beschermen 
tegen infectie met het HIV virus. Als alternatief 
zouden meerdere enkelvoudige antistoffen 
gemengd kunnen worden om hetzelfde doel 
te bereiken.

Complementsysteem
Het complementsysteem is een belangrijk af-
weermechanisme dat pathogenen en cellulair 
afval opruimt. Prof. Piet Gros van de Uni-
versiteit Utrecht gaf een overzicht van de 
verschillende eiwitten die een rol spelen bij 
dit proces. Met kristallografie heeft hij de 
structuur bepaald van de complementeiwitten, 
zodat de processen van activatie en regulatie 
tot in detail kunnen worden bestudeerd. 
De activatiestappen zijn nodig om een snelle 
en gelokaliseerde respons te genereren. 

Koen Mertens (Noordwijk, 1952) studeerde 
Scheikunde aan de Universiteit Utrecht. In 2000 
werd hij hoofd van de afdeling Plasma Eiwitten 
van Sanquin Research. Sinds 1999 is hij hoog-
leraar Farmaceutische Plasma Eiwitten aan de 
Universiteit Utrecht, departement Farmaceutische 
Wetenschappen. In 2015 was hij chairman van de 
Sanquin Spring Seminars in Amsterdam. Sinds juli 
is hij teruggetreden als manager van de afdeling 
Plasma Eiwitten, en combineert hij een deeltijd-
aanstelling bij Sanquin met het hoogleraarschap 
in Utrecht.
k.mertens@sanquin.nl’
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De regulatorstappen zijn van belang om de 
gezonde cellen te beschermen tegen onnodige 
complementactivatie. Met elegante elektronen-
microscopische studies kon Gros de activatie 
van het complementsysteem door antistoffen 
demonstreren. 

Nieuwe therapeutica
Antistoffen zijn krachtige wapens tegen allerlei 
ziekten. Dr. Paul Parren van GenMab in 
Utrecht presenteerde manieren om die anti-
stoffen nog beter te maken, en die aanpas-
singen zijn gebaseerd op de natuur. De eerste 
therapeutische antistoffen werden verkregen 
uit het serum van dieren, maar dit had als 
gevolg dat immuunreacties konden optreden. 
Dit probleem is nu opgelost door de antistof 
te humaniseren en er uit te laten zien als een 
gewone menselijke antistof. Verdere potentie-
ring van de antistof kan bijvoorbeeld door de 
combinatie van twee antistoffen in 1 molecuul 
(bi-specifieke antistoffen) of het verbinden van 
6 antistoffen in 1 molecuul (hexamerisatie).

Gentherapie
Een alternatieve manier om eiwitten in het 
lichaam te brengen is door gentherapie. 
De afgelopen jaren zijn er grote doorbraken 
geweest op dit gebied en er zijn aanwijzingen 
voor lange termijn therapeutische effecten. 
Gentherapie is een menage à trois van drie 
componenten: vector, promotor en gen, en 
drie partners is altijd delicaat volgens prof. 
Thierry VandenDriessche van de Vrije Univer-
siteit van Brussel. Er is veel momentum voor 
gentherapie al is het nog geen ‘miracle drug’. 
Er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk. 
Op het gebied van de vector, meestal adeno-
associated virus of AAV, is de wens om een 
lagere dosis te kunnen gebruiken met minder 
risico op immuuncomplicaties en een ver-
hoogde genexpressie en immuuntolerantie. 
De promotoren kunnen ook verbeterd worden 
waarbij gebruik gemaakt kan worden van in 
silico analyses van promotoren van genen 
die hoog en exclusief in het weefsel van 
interesse tot expressie komen. Ook blijken er 
zogenaamde turbochargers te zijn, elementen 
in het genoom die de specifieke expressie nog 
eens 10-100x kunnen verhogen. Het gewenste 
eiwit kan hoger tot expressie komen door 

gebruik te maken van codon optimalisatie 
en kennis over het eiwit zelf. En in tegen-
stelling tot het geven van therapeutische 
eiwitten waarbij antistofvorming tegen het 
eiwit kan optreden, zorgt de weefselspecifieke 
expressie bij gentherapie er voor dat er geen 
immuunreactie plaatsvindt. VandenDriessche 
is dan ook heel optimistisch over de toekomst 
van gentherapie voor de behandeling van 
ziekten.
Ook prof. Amit Nathwani van het University 
College in London ging in op gentherapie 
voor de behandeling van hemofilie. Er is in 
de laatste jaren veel ervaring opgedaan bij de 
behandeling van hemofilie B waarbij er een 
tekort is aan stollingsfactor IX. De huidige 
behandeling met stollingsproducten is zeer 
effectief. Echter, de behandeling is levenslang 
en kostbaar. De kracht van gentherapie is dat 
de patiënt blijvend behoed kan worden voor 
(spontane) bloedingen. Bij patiënten wordt 
gentherapie goed getolereerd en leidt tot een 
90% vermindering van gebruik van factor IX 
concentraten en daarmee van kosten. Ook de 
kwaliteit van leven verbetert voor de patiënten. 
De vraag is of gentherapie ook voor hemo-
filie A geschikt zou zijn waarbij stollings-
factor VIII moet worden gegeven. Het probleem 
met factor VIII is dat het eiwit groter is dan 
factor IX en eigenlijk niet goed past in de AAV 
vector. Met wat trucs is het factor VIII eiwit 
nu zo aangepast dat het in een geschikte vector 
geplaatst kan worden en in ieder geval in 
muizen hoog tot expressie komt. De volgende 
stap, expressie in mensen zal snel volgen.

Hemofilie
Aangezien gentherapie op grote schaal voor 
hemofilie nog even op zich laat wachten is 
het van belang om de huidige behandeling 
met therapeutische eiwitten zo goed mogelijk 
te maken. Een van de obstakels is de relatieve 
korte halfwaardetijd van de eiwitten en dan 
vooral van factor VIII. Prof. Peter Lenting 
van INSERM in Parijs onderzocht hoe de 
halfwaardetijd verlengd zou kunnen worden. 
Complicerende factor is dat factor VIII in de 
circulatie gebonden is aan een ander eiwit, 
de von Willebrand factor, en deze bepaalt de 
levensduur van factor VIII in de circulatie. 
Er is de laatste jaren geprobeerd om de half-

waardetijd van factor VIII te verlengen door 
het eiwit te modificeren. Dit was eigenlijk 
heel teleurstellend en bereikte slechts een 
verlenging van de halfwaardetijd van 50%. 
Het lijkt veel zinvoller om te proberen om de 
halfwaardetijd van de von Willebrand factor 
te verlengen. Ook alternatieve mogelijkheden, 
zoals antistoffen die de rol innemen van 
factor VIII in het stollingssysteem of op een 
andere manier procoagulant zijn worden nu 
onderzocht.
Na een uitgebreid historisch overzicht van 
de mijlpalen in het onderzoek naar factor 
VIII en factor IX, beantwoordde prof. Koen 
Mertens van de afdeling Plasma Eiwitten van 
Sanquin de vraag of deze stollingsfactoren 
nog verbeterd kunnen worden. In het begin 
werd iedere aanpassing aan de moleculen 
gezien als risico op immunogeniciteit. Maar 
al snel werden allerlei varianten en hybride 
eiwitten gezien als verbetering van de natuur. 
Verbeteringen waren dan ook nodig om 
kosten te reduceren, biologische activiteit te 
verhogen, verminderde immuunreacties op 
te wekken, verminderde spontane inactivatie 
te geven en de halfwaardetijd te verlengen. 
Mertens concludeerde dan ook dat er een 
beetje winst te halen valt met de verlenging 
van halfwaardetijd, maar dat de meeste 
andere veranderingen in de eiwitten er voor 
zorgen dat de regulatie van functie wegvalt, 
en het daardoor twijfelachtig is of patiënten 
er ooit voordeel van kunnen hebben. 

Naast deze interessante lezingen waren er 
lezingen van medewerkers van Sanquin 
(Maartje van den Biggelaar, Sander Meijer, 
Timo van den Berg, Diana Wouters, Coert 
Margadant) en 23 posterpresentaties. Drie 
posters werden toegelicht in korte presen-
taties, door Guanbo Wang, UMC Utrecht, 
Brenda Luken, Sanquin Research en Daniël 
Verhoef, LUMC. De uitreiking van de prijs 
voor de beste poster met de titel ‘Regulation 
of Weibel-Palade body release by syntaxin-3 
containing snare-complexes’ aan Maaike 
Schillemans van Sanquin Research was 
een passend einde van dit zeer succesvolle 
symposium.

www.sanquin.nl/sss
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Recente publicaties

Onderzoek

Er zijn weer veel interessante publicaties 
van onderzoekers van Sanquin verschenen. 
Een kleine selectie wordt hier toegelicht. 
Meer over recent onderzoek bij Sanquin 
kunt u vinden op onze nieuwspagina 
(www.sanquin.nl) en ons Engelstalig weten-
schapsblog (www.sanquintalks.org)

High-throughput ribosome profiling
Thiadens KA, von Lindern M. Selective mRNA translation in 

erythropoiesis. Biochem Soc Trans 2015; 43(3):343-7.

Dagelijks produceert elke volwassene 1011 
rode cellen. Deze productie wordt nauwkeurig 
gecontroleerd om het aantal circulerende 
rode cellen tussen nauwe grenzen te houden. 
Groeifactoren, voedingsstoffen en in het 
bijzonder ijzer, controleren de proliferatie en 
overleving van voorlopercellen, deels door 
controle van de mRNA translatie.
Klaske Thiadens en Marieke von Lindern 
van de afdeling Hematopoïese van Sanquin 
Research beschrijven het gebruik van de 
recent ontwikkelde ribosome-profilingtechniek 
bij selectieve mRNA translatie van de erytro-
poïese.
Ribosome profiling is een high-throughput 
sequencingtechniek voor het detecteren van 
translatie-initiatie sites over het hele trans-
criptoom. In het artikel wordt ingegaan op 
wat bekend is over de controlemechanismen 
voor mRNA translatie in de erytropoïese en 
hoe ribosome profiling kan helpen bij het 
verder ontrafelen hiervan.
Erytropoïese is sterk afhankelijk van de 
controle van selectieve translatie door twee 
limiterende eukaryote translatie initiatie-
factoren 4E en 2 (eIF4e en eIF2) of door eiwitten 
die aan IRES’s (internal ribosomal entry sites) 
binden. Polyribosomal profiling geeft inzicht 
in de subsets van transcripten die gerekruteerd 
worden door polyribosomen voor actieve 
translatie. Meer inzicht in controle van 
het translatieproces kan bijdragen aan het 
ontwikkelen van nieuwe therapieën voor 
patiënten met anemie ten gevolge van niet 
goed functionerend heem of ijzergebrek.

Klinische relevantie van rode-cel autoanti-
stoffen
Meulenbroek EM, Wouters D, Zeerleder SS. Lyse or not to 

lyse: Clinical significance of red blood cell autoantibodies. 

Blood Rev 2015 May 8. [Epub ahead of print]

Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) 
is een zeldzame auto-immuunziekte ver-
oorzaakt door autoantistoffen tegen rode 
bloedcellen (RBC). In de routinediagnostiek 
worden deze autoantistoffen aangetoond 
met een directe antiglobulinetest (DAT). 
De DAT-score correleert weliswaar met de 
aanwezigheid van klinische symptomen, 
maar is onvoldoende specifiek, zodat vaak 
positieve DAT-scores worden gevonden bij 
patiënten (of zelfs gezonde donors) die geen 
klinische verschijnselen van hemolyse 
vertonen.
Elisabeth Meulenbroek en collega’s van de 
afdeling Immunopathologie van Sanquin 
Research beschrijven in dit overzicht de huidige 
inzichten beschreven in de wetenschappelijke 
literatuur over zowel autoantistoffen als het 
‘clearance system’ van patiënten die geza-
menlijk de klinische relevantie bepalen van 
een anti-RBC autoantistof. De pathogeniciteit 
van een anti-RBC autoantistof wordt bepaald 
door de eigenschappen van de antistof zelf 
en/of de eigenschappen van het ‘clearance 
system’ van het betrokken individu. Hoewel 
de factoren die dit bepalen nog lang niet vol-
ledig begrepen worden, lijkt op dit moment 
de hoeveelheid autoantistof nog steeds de 
beste voorspeller voor de ernst van de ziekte. 
Meer inzicht in de eigenschappen van de 
Fc-regio van de antistof, specificiteit, affiniteit 
en de eigenschappen van het ‘clearence system’ 
zijn noodzakelijk om betere testen te ontwik-
kelen, net als inzicht in het volledige auto-
antistofrepertoire dat wordt geproduceerd 
door de B cellen van de AIHA patiënten. 
Vooralsnog concluderen de auteurs dat 
hoewel de DAT score matig correleert met de 
kliniek, het nog steeds de beste voorspeller is. 
Een negatieve DAT sluit AIHA echter niet uit. 
Er blijft behoefte bestaan aan de ontwikke-
ling van nieuwe testen om enerzijds auto-
immuunhemolytische anemie aan te tonen 
en anderzijds om bij het vaststellen van RBC 
autoantistoffen, de klinische relevantie van 
deze antistoffen te kunnen inschatten.

Autologe-stamceltransplantatie bij neuro-
blastoom
Van Wezel EM, Stutterheim J, Vree F, Zappeij-Kannegieter 

L, Decarolis B, Hero B, Berthold F, Schumacher-Kuckelkorn 

R, Simon T, Fiocco M, Voermans C, van Noesel MM, Caron 

HN, van der Schoot CE, Tytgat GA; GPOH MRD Study Group. 

Minimal residual disease detection in autologous stem cell 

grafts from patients with high risk neuroblastoma. Pediatr 

Blood Cancer 2015 May 4. [Epub ahead of print]

Neuroblastoom is een extracraniale solide 
tumor bij kinderen, met een breed klinisch 
gedrag. De helft van de patiënten heeft een 
beenmergmetastase bij eerste diagnose. 
Ondanks chemotherapie en autologe-stamcel-
transplantatie hebben patiënten met hoog-
risico neuroblastoom een slechte prognose. 
De literatuur laat conflicterende resultaten 
zien als het gaat om re-infusie met besmette 
stamceltransplantaten.
Esther van Wezel van de afdeling Experimen-
tele Immunohematologie van Sanquin Re-
search en het Emma Kinderziekenhuis heeft 
met een internationale groep van collega’s 
een retrospectieve multicenterstudie gedaan 
waar autologe-stamceltransplantaten uit 
beenmerg (BM) en perifere bloedstamcellen 
(PBSC) zijn onderzocht op besmetting door 
middel van een panel van RNA markers. 
Real-time quantitative PCR (qPCR) detectie 
van Minimal Residual Disease (MRD) is 
gebaseerd op specifieke DNA markers voor 
neuroblastoom; voor deze studie zijn 5 markers 
ingezet.
Slechts 8% (BM) en 9% (PBSC) van de trans-
plantaten bleek gecontamineerd maar niet 
geassocieerd te zijn met een ongunstige 
uitkomst. Beenmerg MRD op het moment 
van oogsten was wel significant geassocieerd 
met overleving. Deze resultaten zullen in 
een grote prospectieve studie moeten worden 
bevestigd.

www.sanquin.nl/publicaties
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Innovatie

Ion Torrent en Miseq

Wat is het?
Apparaten die de nucleotidevolgorde van een heel groot 
aantal DNA-fragmenten tegelijkertijd bepalen.

Wat kun je ermee?
In het DNA van patiënten met aangeboren aandoeningen, 
en in het DNA van kankercellen, kunnen efficiënt mutaties 
worden opgespoord in een groot aantal genen. DNA-diag-
nostiek wordt hiermee versneld en verbeterd.

Wat is het resultaat, wat komt er uit?
Van de genenpool die voor een specifieke diagnose geanaly-
seerd wordt, worden per patiënt DNA-fragmenten geampli-

ficeerd. Dit gebeurt met de polymerase kettingreactie (PCR), 
en per patiënt worden alle fragmenten voorzien van 
een DNA-barcode. De nucleotide volgorde van de DNA-
fragmenten van een aantal patiënten wordt tegelijkertijd 
bepaald en per barcode vergeleken met de standaardvolg-
orde van het humane genoom. De uitkomst laat zien of er 
in de geselecteerde genenpool mutaties voorkomen, waar 
deze voorkomen en met welke frequentie. Op de Ion Torrent 
kan de nucleotidevolgorde van langere DNA-fragmenten 
bepaald worden, op de Miseq kunnen meer, maar alleen 
veel kortere, fragmenten worden geanalyseerd.

Wat is de innovatie?
De onderliggende innovatie is die van next generation sequen-
cing, het in parallel bepalen van de nucleotidevolgorde in 

De ‘chip’ van de 
Ion Torrent is een 
reactiekamer die 
geladen wordt met 
miljoenen bolletjes 
beladen met te 
sequencen DNA- 
fragmenten 
(zie ook pag.16).



De pipeteerrobot die de PCR-reacties uitvoert om de DNA-
fragmenten te produceren die gaan worden gesequenced.





miljoenen DNA-fragmenten. Een technische revolutie die 
circa tien jaar geleden begon toen de voorloper van de Ion 
Torrent op de markt kwam. De huidige innovatie ligt in het 
gerobotiseerd en betaalbaar toepassen van deze techniek 
voor diagnostiek op grote schaal.

Wat deden we dan vroeger?
Vroeger werd van ieder fragment van ieder gen apart de 
nucleotidevolgorde bepaald om nieuwe mutaties te vinden. 
Als er naar bekende mutaties wordt gezocht kon een aantal 
bekende mutaties worden opgespoord met een enkele Multi-
plex Ligation dependent Probe Amplification (MLPA).

Wie werken er mee?
De apparaten zijn in gebruik bij de divisies Diagnostiek en 

Research. Martin de Boer beheert de apparatuur en ontwik-
kelt genpanels die getest kunnen worden in de diagnostiek.

Wat betekent het voor de medische wereld?
We kennen steeds meer genmutaties die een rol spelen bij 
aangeboren aandoeningen, of kanker. De huidige appara-
tuur maakt het mogelijk deze kennis ook toe te passen. 
Kennis van mutaties zorgt niet altijd, maar wel vaak voor 
een betere behandeling en voor inzicht in het verwachte 
ziekteverloop. 

www.sanquin/innovatie

De flow cell van de 
MiSeq waarop de 
DNA-sequenties 
worden bepaald.
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Just Brakenhoff

Huidige functie
Senior Onderzoeker (Epi)genetics 
bij Janssen Prevention Center
Promotiejaar
1990
Titel proefschrift
Molecular cloning and structure-function analysis 
of human interleukin-6
Promotor
Prof. dr. H.F. Tabak
Co-promotor
Dr. L.A. Aarden

Bij Sanquin worden jaarlijks vele promoties 
afgerond. In deze rubriek laten wij steeds één 
van onze oud-promovendi aan het woord.

Just Brakenhoff (Enkhuizen, 1961) studeerde 
biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daar maakte hij kennis met de moleculaire 
biologie, waarin hij een hoofdvak deed en 
toevallig RNA editing ontdekte. “Ik deed een 
proef waar per ongeluk iets bijzonders uitkwam 
en dat was een bijzondere ervaring in mijn 
leven.” Tijdens een stage bij Lucien Aarden 
bij het CLB maakte hij antistoffen tegen TPA. 
In 1986 werd hij gevraagd voor een promotie-
plaats. “De sfeer op de afdeling was uniek en 
Aarden was een zeer bijzondere begeleider en 
een heel inspirerende persoon.” Na zijn pro-
motietijd waarin hij IL-6 kloneerde, kreeg hij 
beurzen voor onderzoek naar IL-6 antagonisten. 
Aarden maakte naam op het gebied van 
Interleukine-6. “We werden uitgenodigd voor 
congressen en het interleukineveld begon zich 
voor ons te openen. Het onderzoek explodeerde 
en dat was overwhelming, want je was als 
beginnende onderzoeker best naïef.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het bijzondere was dat bij CLB zowel bio-
chemici als artsen werkten, waardoor je meer 
begrip kreeg voor de medische wereld. De hu-
mane immunologie speelde een grote rol en 
daar heb ik nog steeds profijt van. Immuno-
logie is de laatste jaren enorm in de picture 
en het helpt mij zeer dat ik daar basiskennis 
van heb. Bij het CLB had je een ongekende 
vrijheid om redelijk zelfstandig onderzoek te 
doen, maar uiteindelijk ben ik het werken in 
multidisciplinaire teams gaan waarderen. 
Ik had een academische grondhouding en 
zou nooit in het bedrijfsleven gaan werken 
en nooit dierproeven doen, maar het leven 
liep anders. Via omzwervingen van basaal 
onderzoek naar productontwikkeling, dierstu-
dies en nu humane studies, in verschillende 
bedrijven, heb ik ontdekt dat de onderzoeker 
diep in mij zit. Ik ben continu met vernieu-
wing bezig. De basis daarvan ligt toch in het 
fundamentele onderzoek bij het CLB.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
In 1996 waren er geen verlengmogelijkheden 

en solliciteerde Brakenhoff bij Pharming in 
Leiden. “Dat was voor mij een enorm cultuur-
shock. Rapporteerde ik bij het CLB tien jaar 
lang aan één persoon, bij Pharming had ik 
het eerste jaar al vier leidinggevenden. Mijn 
team werkte onder andere aan zuiverings-
processen voor -glucosidase en C1 esterase-
remmer uit konijnenmelk. Dit waren mijn 
windkracht 12 jaren, waarin ik de vroege 
productontwikkeling heb geleerd. Het idee van 
een rustige vaste baan heb ik toen losgelaten.” 
Na financiële problemen kromp Pharming 
ernstig in en werd hij director Development 
bij Macrozyme. Helaas kreeg men externe 
financiering niet rond en vertrok hij in 2003 
naar Crucell als project manager. Na drie 
jaar werd hij senior scientist en werkte aan 
het ontwerpen en uitbesteden van dierstudies 
voor diverse projecten. “Eerst deed ik dat 
alleen, daarna weer in een groep. In het be-
drijfsleven wordt veel flexibiliteit gevraagd.”

Wat doet u nu?
“Na de overname van Crucell door Johnson 
& Johnson was ik ineens medewerker bij 
Janssen, de farmaceutische tak van J&J, een 
grote organisatie van 125.000 mensen. De 
laatste jaren heb ik veel aan infectieziekten 
gewerkt, onder andere aan een project over 
antistoffen tegen griep. Sinds 2015 heet de 
organisatie Janssen Prevention Center en 
heeft als doel om innovatieve oplossingen te 
identificeren en te onderzoeken om de 
gezonde levensduur van mensen te verlengen 
en de morbiditeit terug te dringen. Wij werken 
steeds meer aan chronische niet-overdraag-
bare ziekten, zoals Alzheimer. Janssen is 
momenteel een van de best presterende 
farmaceuten. Ik ben erg onder de indruk van 
het bedrijf en de manier en snelheid waarmee 
ze dingen aanpakken. Janssen heeft als bedrijf 
ook een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en dat wordt hier heel serieus genomen: 
de patiënt staat voorop. Er is ook veel aan-
dacht voor het welzijn van het personeel.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
Binnen J&J werken inmiddels veel oud Sanquin-
medewerkers. In mijn werk heb ik geen raak-
vlakken met onderzoeksgroepen bij Sanquin. 
Er zijn nog enkele sporadische contacten.

Just Brakenhoff
De onderzoeker zit diep 
in mij

Anneke de Regt

Broedplaats
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Vers bloed niet beter 
dan bewaard bloed

Onderzoek

Frank van Kolfschooten

Ernstig zieke patiënten zijn niet beter af 
met transfusies met vers bloed in plaats van 
langer bewaard bloed. Dit blijkt uit een grote 
internationale gerandomiseerde studie met 
2430 intensive care patiënten waaraan zeven 
Nederlandse ziekenhuizen deelnamen samen 
met Sanquin. Bloedbanken hoeven de houd-
baarheidstermijn van bloed niet te verkor-
ten, zo maakt het artikel in de New England 
Journal of Medicine duidelijk.

De New England Journal of Medicine publiceerde 
in 2008 een verontrustende studie over ruim 
6000 patiënten die bij een hartoperatie 
(bypass en hartkleppen) een transfusie met 
rode bloedcellen hadden gekregen. Van de 
patiënten die relatief vers bloed (gemiddeld 
elf dagen bewaard) hadden gekregen, over-
leed 1,7 procent in het ziekenhuis terwijl 
dat percentage bij de groep met ouder bloed 
(gemiddeld twintig dagen bewaard) 2,8 
was. De laatste groep patiënten ontwikkelde 
bovendien veel meer ernstige klachten. Ook 
op lange termijn bleken er zorgwekkende 
verschillen te bestaan. Van de ontvangers 
van vers bloed was na een jaar 7,4 procent 
overleden, terwijl de sterfte in de groep met 
langer bewaard bloed de helft hoger was 
(11 procent).
Nadat bovenstaande bevindingen De Telegraaf 
en NRC Handelsblad hadden gehaald, wilde 
de Nederlandse politiek weten welke conse-
quenties deze studie van Colleen Gorman 
Koch e.a. van de Cleveland Clinic (Verenigde 
Staten) zou moeten hebben voor het Neder-
landse bewaarbeleid van bloed. De Raad 
van Bestuur van Sanquin vroeg intern onder 
meer advies aan senior onderzoeker dr. Leo 
van de Watering. “Aan de methodologische 
opzet was vrij eenvoudig te zien dat de New 
England-studie rammelde”, zegt hij nu. “Er 
waren twee patiëntengroepen naast elkaar 
gezet die zo veel van elkaar verschilden dat 
je geen goede vergelijking meer kon maken 
en daar was in vrijwel geen enkele analyse 
voor gecorrigeerd. Dat had een van de revie-
wers ook gerapporteerd aan de New England 
hoorde ik later, maar de redactie had die 
tekortkomingen kennelijk niet bezwaarlijk 
gevonden.”
Van de Watering zette in 2008 eerdere, kleinere 

niet-gerandomiseerde studies nog eens op 
een rijtje en zag zijn opvatting bevestigd dat 
de New England-studie loos alarm was. “Dat 
heb ik in 2012 ook nog een keer uitgelegd 
bij de Europese Commissie in Brussel, want 
de kwestie stond intussen ook op de Euro-
pese agenda. Daar zijn toen geen verdere 
acties geïnitieerd in afwachting van verder 
onderzoek.”

Omwerkschema’s
Maar de onrust in het veld was niet meer te 
keren. Er werden voor de zekerheid al om-
werkschema’s opgesteld voor het geval zou 
blijken dat het toch beter was om geen bloed 
van ouder dan veertien dagen meer uit te 
geven. Van de Watering: “Er is geanalyseerd 
hoe de logistiek in dat geval moest veranderen, 
of het bestaande aantal donors dan nog wel 
volstond en wanneer er leveringsproblemen 
zouden ontstaan. In Nederland was eventueel 
terugbrengen naar maximaal veertien dagen 
oud bloed nog te overzien omdat bloed 
hier maximaal vijfendertig dagen en in de 
praktijk gemiddeld niet langer dan achttien 
à negentien dagen wordt bewaard. Maar 
in een land als de Verenigde Staten waar 
gemiddeld 3-4 weken en maximaal 42 dagen 
bewaard wordt zou dat een enorme logistieke 
puzzel opleveren.”
Om meer zekerheid te krijgen over de kwestie 
werden internationaal diverse gerandomiseerde 
studies opgestart bij verschillende soorten 
kwetsbare patiënten, zoals te vroeg geboren 
kinderen; cardiochirurgische patiënten; en 
patiënten aan de beademing op de intensive 
care. Een van de redenen om deze studies 
op te zetten was dat bij nadere analyse van 
eerdere niet-gerandomiseerde studies was 
gebleken dat de grote verschillen tussen oud 
en vers bloed alleen werden gevonden in 
studies die in Noord-Amerika waren gedaan 
en nooit in studies met Europese patiënten.

Ander productieproces
Opmerkelijk was dat een Canadese groep 
eerst wel grote verschillen vond, maar dat 
dat effect ineens verdwenen bleek in een 
vervolgstudie nadat men in Canada was 
overgestapt van een Amerikaans productie-
proces naar een Europees productieproces 

Leo van de Watering (Den Haag, 1960) begon zijn 
onderzoekscarrière bij de Leidse bloedbank. Tegen-
woordig is hij werkzaam als senior onderzoeker 
en transfusie-arts bij Sanquin Research en bij 
Sanquin Bloedbank. Hij heeft meerdere klinische 
transfusiestudies gepubliceerd. Hij doceert trans-
fusiegeneeskunde aan studenten en verpleeg-
kundigen en is regelmatig gastspreker op (inter)
nationale bijeenkomsten. Daarnaast is hij lid van 
enkele ziekenhuis bloedtransfusiecommissies en 
‘scientific member’ van het BEST-collaborative.
l.vandewatering@sanquin.nl
l.m.g.van_de_watering@lumc.nl

Nardo van der Meer (Lisse, 1970) behaalde zijn 
mastergraad aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Hij specialiseerde zich in Anesthesiologie 
(2001) en in Critical Care Medicine (2003) bij het 
AMC in Amsterdam. Sinds 2003 werkt hij in het 
Amphia ziekenhuis in Breda en is gespecialiseerd 
in Cardiothoracale Anesthesiologie en ICU. Hij 
was voorzitter van de vereniging Medische Staf 
Amphia van 2010-2013. Sinds juli 2013 is hij 
hoogleraar en voorzitter van de divisie ‘Gezond-
heid’ aan TIAS School for Business and Society.
bvandermeer@amphia.nl
nl.linkedin.com/pub/nardo-j-m-van-der-meer/5/1b6/
659/en
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van de erytrocyten, met andere centrifuge-
stappen en bewaarvloeistoffen, zegt Van de 
Watering. “Toen ontstond het vermoeden 
dat dat andere productieproces bijdroeg aan 
de verschillen. Dat maakte het voor Europa 
noodzakelijk om met het definitieve oordeel 
over een veilige bewaartermijn te wachten op 
een grote studie waarbij het Europese productie-
proces werd gehanteerd.”
Zo’n studie kwam er op initiatief van twee 
ziekenhuizen in Montréal en Ottawa, die 
waren overgestapt op het Europese productie-
proces. Deze zogenaamde ABLE-studie (Age 
of Blood Trial in Critically Ill Adults) richtte 
zich op ernstig zieke patiënten op de inten-
sive care. Omdat de intake door de eigen 
strenge inclusienormen te langzaam ging, 
zochten de Canadezen samenwerking met 
ziekenhuizen in Frankrijk, Engeland, België 
en Nederland. Van de Watering zorgde er 
vanuit Sanquin voor dat de deelnemende 
ziekenhuizen vers bloed kregen. Bij de 
inclusie van Nederlandse patiënten werd de 
kar vooral getrokken door dr. Nardo van der 
Meer van het Bredase Amphia Ziekenhuis, 
ook hoogleraar aan TIAS School for Business 
and Society in Tilburg. Nederland leverde 
uiteindelijk 70 van de 2430 patiënten aan 
de studie, waarvan het grootste deel uit het 
Amphia Ziekenhuis kwam. Andere zieken-
huizen waren: het Medisch Centrum Haag-
landen en het Bronovo Ziekenhuis in Den 

Kaplan–Meier Survival Analysis of Time to Death in the 
Intention-to-Treat Population. The intention-to-treat 
population included 2430 patients. The hazard ratio in the 
fresh-blood group, as compared with the standard-blood 
group, was 1.1 (95% CI, 0.9 to 1.2).

Haag, het St Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg), 
het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), het 
Martini Ziekenhuis (Groningen) en het VUmc 
(Amsterdam). Van der Meer: “We includeerden 
intensive care patiënten die transfusies nodig 
hadden. In de praktijk bleek dit een ernstig 
zieke groep omdat we in Nederland van 
nature al zeer restrictief zijn met het geven 
van transfusies. Daarna hebben alle deel-
nemende ziekenhuizen gekeken of deze groep 
enig voordeel had van vers bloed vergeleken 
met langer bewaard bloed.”

Geen verschil
Dat voordeel bleek uiteindelijk niet te bestaan 
na analyse van de groepen die gemiddeld zes 
dagen oud bloed (vers) respectievelijk gemid-
deld 22 dagen oud bloed kregen (standaard). 
Van de standaardgroep was na drie maanden 
35% overleden, van de groep die vers bloed 
kreeg 37%, een niet-significant verschil. “Er 
is wel een trend ten nadele van vers bloed”, 
zegt Van de Watering. “Die trend laten ook 
andere studies zien. Dat is nog wel iets om 
nader uit te zoeken. Het zou te maken kun-
nen hebben met afweercellen van de donor 
die meekomen en nog in leven zijn in het 
verse bloed, maar dat is speculatie. Gelukkig 
was de trend niet de andere kant op, ten 
nadele van langer bewaard bloed, anders 
waren er weer geluiden gekomen dat de 
studies toch nog te klein waren voor een 
definitief oordeel. Met deze uitkomst is voor 
veel mensen de bewaarduur-discussie afge-
sloten.”
In hetzelfde nummer van de New England 
staat naast de ABLE-studie ook een Ame-
rikaanse studie onder cardiochirurgische 
patiënten, waarbij eveneens geen verschil 
werd gevonden tussen vers en oud bloed. 
Bij een Amerikaans/Canadese studie onder 
neonaten en een studie van de Mayo Clinic 
bij mensen aan de beademing zijn ook geen 
verschillen gevonden, zegt Van de Watering. 
“Er loopt nu nog een grote studie in Australië 
en Nieuw-Zeeland, maar ik verwacht niet dat 
die verschillen zal laten zien. Daarna kunnen 
we overgaan tot de orde van de dag.”
Van der Meer is trots dat hij met het Amphia 
Ziekenhuis een bijdrage heeft kunnen leveren 
aan een omvangrijke internationale studie 

met zo’n grote medische en macro-econo-
mische impact. “We hadden onze sporen in 
het Amphia weliswaar al verdiend als het 
gaat om bloedonderzoek en bloedmanage-
ment, maar het is toch bijzonder om samen 
te werken met collega’s aan de andere kant 
van de oceaan en multinationaal onderzoek 
van hoge kwaliteit uit te voeren. Dat de New 
England deze studie zo snel heeft gepubliceerd 
was een extra erkenning.”

Referentie
Lacroix J et al.; ABLE Investigators and the Canadian Criti-
cal Care Trials Group. Age of Transfused Blood in Critically 
Ill Adults. New Eng J Med 2015; 372(15):1410-8.
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De gangmakers van 
celhechting en -beweging

Onderzoek

Pieter Lomans

Integrinen zijn receptoren in de celmem-
braan, die zowel zorgen voor hechting als 
beweging van de cel. Die processen zijn 
aardig in kaart gebracht. Maar welke eiwit-
ten zetten die integrinen eigenlijk aan het 
werk? Daarover valt nog veel te leren. Coert 
Margadant wil de komende jaren in bloed-
cellen de belangrijkste gangmakers opsporen 
die de aansturing van de integrinen regelen. 
Mogelijk leidt die kennis tot geneesmiddelen 
die ‘integrine-ziektes’ kunnen beïnvloeden.

Lang hoef je niet te luisteren naar celbioloog 
Coert Margadant om te begrijpen waar zijn 
fascinatie voor integrinen vandaan komt. 
Integrinen zijn namelijk bijzonder belangrijke 
receptoren op de celmembraan. Margadant: 
“Ze reguleren de processen waarbij een cel 
zich moet vasthechten aan een andere cel 
of het omringende eiwitnetwerk. Of dat juist 
niet moet doen. En ze zijn essentieel voor de 
migratie, voor de beweging van een cel.”

Loslatende opperhuid
Voordat Margadant in mei 2014 naar Sanquin 
kwam om daar bij de afdeling Moleculaire 
Celbiologie van Peter Hordijk een eigen onder-
zoeksgroep op te zetten, onderzocht hij de 
functie van integrinen vooral in vaste weef-
sels, zoals huid, nieren en longen. “Hechting 
is in de huid erg belangrijk”, zegt Margadant. 
“Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen met een 
defect in het eiwit kindlin 1, waardoor de 
integrinen niet goed werken. Het gevolg van 
die erfelijke aandoening is, dat de opperhuid 
loslaat van de onderliggende basale mem-
braan. Deze patiënten hebben hun hele leven 
last van pijnlijke, ernstige blaarvorming. 
Hechting is in deze weefsels de overheersende 
situatie, maar soms is ook beweging nodig. 
Bij een wondje in de huid maken sommige 
cellen zich bijvoorbeeld los om naar de wond 
toe te migreren, om daar te gaan helpen bij 
de reparatie. Beweging en migratie zie je ook 
bij het uitzaaien van kankercellen – het 
metastaseren. Ook daar moet de hechting 
aan omliggende cellen worden opgeheven, 
zodat de kankercel aan de wandel kan.”
Bij Sanquin wisselt Margadant de cellen in 
vaste weefsels in voor de cellen die circuleren 
in de bloedstroom. “Dat boeit me, omdat de 

situatie hier weer heel anders is. Als er geen 
gekke dingen aan de hand zijn, worden de 
bloedplaatjes en witte bloedcellen gewoon 
meegevoerd met de bloedstroom. Dan wil je 
dat de cellen juist níet gaan hechten.”

Handen en spieren van de cel
Dat is het startsein om dieper in de werking 
van de integrinen door te dringen. Het zijn 
dus receptoren die deels uit de celmembraan 
steken (extracellulair) en deels in de cel zelf 
zitten (intracellulair). Een integrine bestaat uit 
een alfa- en bètaketen, die samen verschillende 
vormen kunnen aannemen. Margadant: 
“Een witte bloedcel die niet wil hechten heeft 
integrinen met een gebogen, inactieve vorm. 
Wil de cel gaan hechten, dan klappen de 
integrinen open. In die actieve toestand zijn 
ze gevoelig voor specifieke eiwitten (het 
‘ligand’), waardoor de cel het signaal krijgt 
om te binden. Met moleculaire handjes hecht 
de cel zich dan vast aan de vaatwand.”
Die binding is maar de helft van het verhaal. 
Want binnen in de cel zit het integrine ge-
koppeld aan het celskelet. Margadant: “Dat 
bestaat onder meer uit lange actine-myosine 
draden, die – net als in de spieren – kunnen 
zorgen voor contractie en relaxatie. Via de 
integrinen zijn hechting en beweging eigen-
lijk twee kanten van dezelfde medaille. Op 
die manier kun je je voorstellen hoe een cel, 
bijna zoals een rups, een bepaalde richting 
opkruipt. De moleculaire handjes van de 
cel grijpen vast en laten weer los, terwijl het 
cellichaam intussen volgt door zich samen te 
trekken en weer uit te rekken. Allemaal onder 
regie van de integrinen.”

Ziekmakende integrinen
Die fundamentele kennis laat zich ook vertalen 
naar concrete voorbeelden in de medische 
praktijk. Het komt voor dat witte bloedcellen, 
leukocyten, niet in staat zijn om te hechten 
aan de vaatwand. Margadant: “Dan kunnen 
de leukocyten die een belangrijke rol spelen 
in het afweersysteem, niet de bloedbaan uit 
en het weefsel in. Dit leidt tot een verminderde 
immuunrespons omdat ze de infectie dus niet 
kunnen bereiken. Dat is precies het probleem 
bij patiënten met een leukocyt adhesie defici-
entie, kortweg LAD genoemd.”

Coert Margadant (Hengelo, 1975) studeerde 
Moleculaire Celbiologie aan de Universiteit van 
Utrecht (UU), en werkte bij de UU en het Hubrecht 
laboratorium aan de regulatie van celadhesie en 
-migratie. Hij promoveerde aan de Universiteit 
van Amsterdam op onderzoek aan de regulatie 
van integrine-activatie en -transport, uitgevoerd 
bij het NKI-AvL en het Beatson Institute for Cancer 
Research in Schotland. In 2014 begon Margadant 
als groepsleider bij de afdeling Moleculaire Cel-
biologie van Sanquin.
c.margadant@sanquin.nl
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Het omgekeerde komt ook voor: dat overactieve 
integrinen in grote aantallen al door de vaat-
wand kruipen als dat niet nodig is. Dit leidt 
vaak tot auto-immuunreacties, omdat de 
leukocyten zich – bij gebrek aan een vijand – 
tegen het eigen weefsel keren. Margadant: 
“Bij veel auto-immuunziekten, zoals Inflam-
matory Bowel Disease – IBD, de ziekte van 
Crohn, maar ook bij astma en lupus spelen 
dergelijke overactieve integrinen een rol.”
Ook bij de bloedplaatjes zijn integrinen 
onmisbaar. Bij een beschadigde vaatwand 
moet er snel een bloedprop worden gemaakt 
om het bloedverlies te stoppen. Net als bij de 
leukocyten kunnen ook de integrinen op bloed-
plaatjes vliegensvlug worden geactiveerd, om 
zo hun bijdrage te leveren aan de klontering 
van cellen die het gat afsluit. Functioneren ze 
niet goed, dan ontstaan ook hier problemen. 
Margadant: “Worden de integrinen actief als 
dat niet moet, dan ontstaan propjes in de 
bloedvaten die tot bijvoorbeeld een hersen- 
of hartinfarct kunnen leiden. Worden ze 
niet actief op het moment dat het wel nodig 
is, dan hebben patiënten een verhoogde 
bloedingsneiging. De erfelijke aandoening 
Glanzmann trombastenie, ook wel de ziekte 
van Glanzmann genoemd, is daar een voor-
beeld van. Op dit moment kennen we al zo’n 
dertig ziektes die direct te maken hebben met 
niet goed functionerende integrinen.”

Gangmakers ontmaskeren
Margadant schetst in grote lijnen een 
universum waarin alles lijkt te draaien om 
hechting en beweging. Al snel ziet het mense-
lijk lichaam eruit als een vibrerende massa 
van cellen die aan elkaar plakken, loslaten 
bewegen, zich ergens anders vestigen. Maar 
in zijn onderzoek bij Sanquin gaat hij nog 
een stapje verder. Eigenlijk wil Margadant 
zicht krijgen op het intracellulaire proces van 
de integrinen. Wat gebeurt er precies aan de 
binnenkant als een geactiveerd integrine de 
interactie aangaat met het celskelet? Hoe 
worden integrinen inactief gehouden op 
leukocyten en bloedplaatjes, en hoe wordt 
de balans tussen activatie en inactivatie van 
binnenuit gereguleerd?
Margadant: “Er zijn in totaal 24 verschillende 
integrinen. Sommige zitten op huidcellen, 

andere alleen op bloedplaatjes, enzovoort. 
Ze zorgen allemaal voor celhechting en 
-beweging, maar we weten nog niet precies 
hoe ze zelf worden gereguleerd.” Tientallen 
tot honderden eiwitten bemoeien zich met 
die aansturing. Het zijn deze nog vrijwel 
onbekende gangmakers die Margadant wil 
ontmaskeren. Bijvoorbeeld door alle eiwitten 
die bij hechting zijn betrokken met massa-
spectrometrie afzonderlijk te identificeren. 
In een cel is zo’n eiwit met RNA-interferentie 
uit te schakelen, zodat duidelijk wordt wat 
zijn functie is. Zo moeten de belangrijkste 
integrine-regulatoren de komende jaren 
tevoorschijn komen.
Margadant: “Met die kennis is de activiteit 

A 
Leukocyten (witte bloedcellen) gebruiken integrinen om aan 
de vaatwand te hechten en uit het bloedvat te migreren, 
om een infectie in het omringende weefsel te bestrijden 
(links). Bloedplaatjes gebruiken integrinen om een stolsel te 
vormen na beschadiging van de vaatwand, om bloedverlies 
te voorkomen (rechts).

B
Integrinen worden in circulerende cellen in een inactieve 
toestand op de celmembraan gehouden. Na stimulatie 
worden ze actief en herkennen ze een stof (‘ligand’) aan de 
buitenkant van de cel, waaraan de cellen binden. Aan de 
binnenkant binden integrinen aan samentrekkende actine-
draden, waardoor celbeweging mogelijk wordt.
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van integrinen veel nauwkeuriger bij te sturen 
dan met de huidige geneesmiddelen. Nu is 
het vooral aan- of uitzetten. Terwijl juist 
geneesmiddelen nodig zijn, die de balans 
tussen actief en inactief kunnen herstellen en 
bijsturen. We gebruiken liever bijsturing dan 
volledige uitschakeling.”

Aanmaak, afbraak recycling
Margadant wijst op een recente bevinding in 
verband met de integrine-regulatie. Integrinen 
worden met enige regelmaat van de membraan 
gehaald en verpakt in een transportblaasje 
onder andere naar lysosomen gebracht. 
Margadant: “Tot voor kort dachten we dat 
wat het lysosoom ingaat, in stukken wordt 
geknipt. Maar we zien er ook weer integrinen 
uitkomen die naar de celmembraan worden 
gebracht om daar hun werk weer te doen. 
Waarom gebeurt dit? Is het een vorm van re-
cycling? Of wordt de ligand die het integrine 
activeert en erop blijft zitten in het lysosoom 
verwijderd? Aan vragen geen gebrek. Aan 
ons de uitdaging er de antwoorden op te 
formuleren.”
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Hendrick Goltzius
De dode Adonis, 1609
Olieverf op doek, 76,5 cm × 76,5 cm
Rijksmuseum

Uit bloed ontsproten

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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Elk jaar opnieuw kondigt in februari de lente, 
het nieuwe leven, haar komst aan met de bloei 
van de krokus, waarna de bloemenpracht van 
de hyacint, het viooltje en, in de vroegzomer, 
de anemoon volgt. Deze bloemen zijn alle 
vier uit bloed ontsproten, het bloed van een 
Oosterse of Griekse jongeling die stierf in 
een liefdesdrama. Door de transformatie van 
hun bloed zijn zij herrezen, is hen een nieuw 
leven geschonken na de dood.

De mooie jongeling Crocus werd tijdens een 
spel per ongeluk dodelijk getroffen door de 
discus van zijn heimelijke aanbidder, de 
god Hermes. Uit de druppels bloed van zijn 
hoofdwond verrees de krokus. Op vergelijk-
bare wijze werd Hyakinthos geveld toen 
Apollo deze jonge Griek leerde discuswerpen. 
De westenwindgod Zephyros, die evenals 
Apollo verliefd was op de jonge knaap, had 
de discus uit zijn koers geblazen waardoor 
deze ongewild de schedel van Hyakynthos 
doorkliefde. Ter herinnering aan zijn dood 
schiep Apollo de hyacint uit het bloed dat 
op aarde gutste. De viool is verrezen uit het 
bloed van Attis toen hij, in waanzin gebracht 
door zijn jaloerse aanbidster de godin Cybele, 
zich had ontmand. Aan de oorsprong van 
de anemoon is een vergelijkbare mythe 
verbonden, die waarschijnlijk zijn oorsprong 
vond in Fenicië en in verschillende versies 
in de Griekse en Romeinse mythologie is 
beschreven. Maar steeds speelt het bloed van 
Adonis een sleutelrol.

Waarschijnlijk heeft voor de Haarlemse 
schilder Hendrick Goltzius (1558-1617) het 
verhaal uit Ovidius’ Metamorfosen als bron 
gediend toen hij de Dood van Adonis (1609) 
schilderde.1 Hij kende het werk van Ovidius 
goed. Voordat hij op 42-jarige leeftijd zich 
aan de schilderkunst ging wijden had hij 
als vermaard graveur al een reeks van 
52 prenten gemaakt naar episoden uit deze 
bundel mythologische verhalen. Ovidius 
verhaalt hoe het licht-ontvlambare hart van 
Venus, godin van de liefde en schoonheid, 
ontbrandt in een grote hartstocht voor de 
jeugdige Adonis, een wondermooie sterveling 
en onverschrokken jager. Terwijl hij in haar 
armen ligt smeekte zij hem het jagen voort-

een aanbedene en zijn wederopstanding uit 
de dood. Elk jaar keert Adonis voor even op 
aarde terug, als rode anemoon, uit zijn bloed 
ontsproten.

Ovidius, Metamorphosen, Boek X, 519-739
De Griekse naam voor wind is anemos. Het betreft hier de 
Anemone coronaria, populair onder de naam ‘De Caen’, die 
in Griekse weilanden nog volop zijn aan te treffen.
Volgens andere bronnen bloeide de anemoon op uit de 
vermenging van het bloed van Adonis en de tranen van 
Venus (Aphrodite).
Het schilderij behoort tot de vaste opstelling van het Rijks-
museum, zaal 2.1. Het draagt daar de titel Stervende Adonis 
hetgeen echter niet overeenkomt met de voorstelling. 
Immers, Adonis is al dood als Venus in rouw gedompeld 
nectar op zijn bloed druppelt en de anemoon ontspruit.

aan te laten, maar zijn vechtershart wint. 
Tijdens de jacht verwondt hij een everzwijn 
met zijn speer, het dier verlost zich van de 
speer in zijn zij, keert zich woest om en slaat 
zijn tanden diep in Adonis’ buik. Van verre 
hoort Venus het doodsgejammer van haar 
lieveling opzwellen en zij vliegt in haar 
zwanenspan naar hem toe. Bij aankomst 
op de plek des onheils is Adonis al dood, hij 
baadt in het bloed. Venus wenst Adonis innig 
een nieuw leven toe en drupt nectar in zijn 
bloed. Ter plekke ontluiken anemonen uit de 
grond, bloedrood, maar broos, door de wind 
snel geknakt, waaraan zij ook hun naam 
danken.2,3

De dood van Adonis is door verscheidene 
kunstenaars geschilderd. Speelt de wulpse 
naaktheid van Venus en de expressie van 
haar emotie het hoofdmotief bij de andere 
schilders, in de compositie van De dood van 
Adonis door Goltzius vult de gevelde Adonis 
vrijwel het hele doek en is Venus slechts te 
zien als een heel klein iconografisch detail, 
rijdend in haar zwanenspan hoog in de 
lucht.4 Opmerkelijk is ook de vorm van het 
schilderij, een vierkant, rustend op een punt. 
Mogelijk verwijst Goltzius naar rouwborden 
die destijds ook deze vorm hadden.
Adonis ligt in verkort perspectief ten voeten 
uit, zijn hoofd naar rechts genegen, zodanig 
dat zijn jeugdige schoonheid te zien is. 
Uit zijn lies siepelt bloed en daar waar het 
bloed de grond bevlekt verrijst een bloeiende 
anemoon. Naast zijn rechterarm ligt de speer 
waarmee hij het everzwijn verwondde en die 
door het dier was afgeworpen.

De weergave van Adonis door Goltzius toont 
opmerkelijke overeenkomsten met die van 
Christus door Mantegna op het schilderij 
De bewening van Christus. Het zou kunnen zijn 
dat Goltzius tijdens zijn reis in Italië in de 
jaren 1590-1591 dit schilderij gezien heeft of 
dat hij het beeldmotief aan een prent van dit 
schilderij ontleend heeft. Hiervoor pleit dat 
de weergave van de figuur in spiegelbeeld is. 
Het is echter niet bekend of zo’n prent ooit 
gemaakt is. Opmerkelijk is ook dat de thema-
tiek van beide voorstellingen enige overeen-
komst vertoont: het rouwen om de dood van 

1

2

3

4

Andrea Mantegna
De bewening van Christus, ca 1475
Tempera op doek, 66 x 81cm
Pinacoteca di Brera, Milaan
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Instructievideo voor 
beoordeling swirl

Service

Dirk de Korte

Een van de kwaliteitseisen die aan trombo-
cytenconcentraten wordt gesteld is de 
aanwezigheid van swirl. Vóór de uitgifte van 
een trombocytenconcentraat is het nodig om 
te beoordelen of het product swirl vertoont. 
Dit is zowel een vereiste bij het uitgeven 
door Sanquin als bij het uitgeven door het 
transfusielaboratorium in het ziekenhuis. 
In de praktijk is het best lastig om uit te 
leggen wat swirl nu eigenlijk is en wat je 
dan moet zien.

Voor de meeste mensen is het echter wel 
helder als ze het eenmaal een keer duidelijk 
gezien hebben. Voor de afdeling Uitgifte 
wordt de training op het beoordelen van swirl 
dan ook meestal gedaan door swirl te laten 
zien in een aantal eenheden die op voor-
raad liggen en als vergelijking een verlopen 
eenheid te gebruiken zonder swirl. In de 
ziekenhuizen is dat voor de medewerkers van 
de transfusielaboratoria vaak wat moeilijker 
te organiseren. Er was dan ook al langere 
tijd behoefte aan beeldmateriaal om te laten 
zien wat swirl nu eigenlijk is en hoe je de 
aanwezigheid of afwezigheid van swirl kunt 
beoordelen.
Dirk de Korte van Sanquin heeft daarom 
opdracht gegeven aan Marieke de Lorijn van 
Marsprine creation in health+disease om een 
professionele instructievideo te produceren. In 
deze video wordt na een korte uitleg over wat 
swirl is en waarom het zo belangrijk is dat 

swirl aanwezig is, op een duidelijke manier 
getoond wat er te zien is in een trombocyten-
concentraat met en zonder swirl. Vervolgens 
laat de video ook nog zien hoe je op verschil-
lende manieren de aan- of afwezigheid van 
swirl in een trombocytenconcentraat kunt 
beoordelen. De video is inmiddels beschik-
baar voor training van uitgiftepersoneel 
en andere Sanquin medewerkers die swirl 
moeten kunnen beoordelen. Via internet 
komt de video binnenkort ook beschikbaar 
voor ziekenhuizen, zodat ook het personeel 
van de transfusielaboratoria op de juiste 
manier kan leren hoe swirl te herkennen en 
te beoordelen. Er wordt nog overlegd hoe de 
training met behulp van de instructievideo 
geïntegreerd kan worden in de opleidingen.

Wat is swirl?
Trombocyten in rust, niet geactiveerd, zijn schijfvormig. Dit 
zijn trombocyten met de beste kans op overleving in een 
normale circulatie na transfusie. Geactiveerde trombocyten 
worden bolvormig, vormen uitsteeksels en zwellen op en 
overleven minder goed na een transfusie.
Als je de trombocyten in de bewaarzak in beweging 
brengt zullen de schijfvormige trombocyten zich door hun 
schijfvorm op de stroming groeperen en daardoor het licht 
breken. Tegen het licht gehouden zie je dit als een werveling 
in de vloeistof (= swirl). Geactiveerde trombocyten doen dit 
niet. Die dwarrelen gelijkmatig door de vloeistof zonder 
lichtbreking en dat wordt niet zichtbaar tegen het licht. Het 
swirlen wordt dus alleen door de schijfjes (trombocyten in 
rust) veroorzaakt: hoe meer schijfjes hoe sterker de werveling 
en hoe langer de werveling aanhoudt. Trombocyten zonder 
swirl vertonen geen enkele werveling, er gebeurt niets. Die 
trombocyten zijn geactiveerd en vervormd.

www.sanquin.nl/swirl

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

Schematische weergave van de lichtbreking door schijf-
vormige trombocyten

Trombocytenconcentraat met swirlbeweging aangegeven



Augustus  Bloedbeeld  25  

Proefschriften

Sabrina Zeddies
26 mei 2015
Novel regulators of megakaryo-
poiesis – The road less traveled by –
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: 
Dr. D.C. Thijssen-Timmer
Universiteit van Amsterdam

Bloedplaatjestransfusies worden 
aan patiënten gegeven die te 
lage aantallen bloedplaatjes 
in hun bloed hebben. Dit kan 
het gevolg zijn van minder 
aanmaak van bloedplaatjes, 
bijvoorbeeld door chemotherapie, 
of meer afbraak. Op dit moment 
wordt veel onderzoek gedaan 
om bloedplaatjes in kweeksys-
temen te kunnen produceren, 
waardoor mogelijke besmet-
tingen van de plaatjestransfusie-
producten en immunisatie van 
de patiënt kunnen worden voor-
komen. Hoewel het mogelijk is 
om bloedplaatjes in kweek te 
maken zijn deze systemen tot nu 
toe nog niet efficiënt. Dit komt 
doordat het proces dat tot de 
vorming van bloedplaatjes leidt, 
de megakaryopoïese, nog niet 
helemaal goed wordt begrepen.

In dit project zijn drie eiwitten 
bestudeerd met een tot nu toe 
onbekende rol in de megakaryo-
poïese. In de eerste plaats is 
aangetoond dat de transcriptie-
factor MEIS1 verantwoordelijk 
is voor de uitrijping van hemato-
poïetische stamcellen tot mega-
karyocyten. Daarnaast laat 
Zeddies zien dat het RNA-
bindende eiwit ATXN2 een rol 
speelt in de aanmaak van eiwit-
ten tijdens de megakaryopoïese. 
Tenslotte is de bijdrage van het 
actine-bindende eiwit TPM1 op 
vroege en late uitrijping van 
megakaryocyten bestudeerd. 
De resultaten daarvan laten 
zien dat de concentratie van 
TPM1 belangrijk is voor de 
polymerisatie en lokalisatie 
van actine in megakaryocyten. 
Gevonden is dat niet alleen 
transcriptiefactoren een belang-
rijke rol spelen in de uitrijping 
van megakaryocyten, maar dat 
ook eiwitaanmaak en het cyto-
skelet een belangrijke bijdrage 
leveren.
Deze resultaten kunnen ge-
bruikt worden om bestaande 
kweeksystemen voor plaatjes-
productie te verbeteren en laten 
zien dat het belangrijk is de 
megakaryopoïese volledig te 
begrijpen om in de toekomst 
voldoende hoeveelheden bloed-
plaatjes van goede kwaliteit te 
kunnen leveren.

Rob van Zwieten
5 juni 2015
Rare red blood cell abnormalities
Promotor: Prof. dr. A.J. Verhoeven
Co promotores: Prof. dr. D. Roos, 
dr. R van Wijk en dr. R. van 
Bruggen
Universiteit van Amsterdam

In zijn proefschrift beschrijft Rob 
van Zwieten tientallen zeldzame 
afwijkingen van de rode bloed-
cel. Het gaat om hemoglobino-
pathieën, enzymdeficiënties en 
membraandefecten. Van Zwieten, 
hoofd van de afdeling Rode 
Bloedceldiagnostiek van Sanquin, 
geeft aan wat voor problemen 
deze zeldzame stoornissen kun-
nen geven bij patiënten. Met 
een vroege diagnose kan een 
behandeling op tijd worden ge-
start en onnodige lichamelijke 
schade worden voorkomen.
De rode bloedcel staat in het 
teken van zuurstoftransport. 
“De cel lijkt niet meer dan een 
zakje met hemoglobine”, stelt 
van Zwieten in een van zijn 
stellingen. “Maar er is meer”. 
Enzymen in de cel zorgen voor 
de energiehuishouding en 
beschermen de cel tegen schade 

door zuurstof. Enzymdeficiënties 
kunnen daarom tot een aan-
zienlijk korter leven van de cel 
leiden dan de gebruikelijke circa 
120 dagen. Membraandefecten 
leiden vaak tot een afwijkende 
celvorm. De cel beweegt daar-
door niet meer zo soepel door de 
haarvaatjes en wordt versneld 
uit het bloed gefilterd door de 
milt. 
Tegenwoordig zijn vele honderden 
genetische afwijkingen bekend 
die tot bloedarmoede leiden. 
Afwijkingen zoals sikkelcelane-
mie en thalassemieën komen 
regelmatig voor bij mensen 
van Afrikaanse, mediterrane 
of Aziatische origine, omdat in 
streken waar malaria voorkomt, 
dragerschap voor een rode 
celafwijking bescherming biedt. 
Kinderen die van beide ouders 
het defecte gen erven zijn echter 
ernstig ziek. Van Zwieten focust 
in zijn proefschrift op de minder 
bekende, zeldzame afwijkingen, 
die niet altijd bescherming 
bieden tegen malaria en voor-
komen onder alle bevolkings-
groepen. Door de opkomst van 
DNA-technieken is het mogelijk 
om veel van die afwijkingen in 
kaart te brengen. Hierdoor zijn 
er betere mogelijkheden voor 
een vroegtijdige behandeling 
van de ziekte en kunnen paren 
bij hun kinderwens met erfelijk-
heidsadvies begeleid worden.

Sabrina Zeddies Rob van Zwieten
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Marjolein Meinders Jeffrey Kroon

Marjolein Meinders
16 juni 2015
Studies on megakaryopoiesis and 
platelet function
Promotor: Prof. dr. T.W. Kuijpers
Co promotor: Dr. L. Gutiérrez
Universiteit van Amsterdam

Marjolein Meinders van de afde-
ling Bloedcel Research heeft de 
ontwikkeling van megakaryo-
cyten, bloedplaatjesproductie en 
plaatjesfunctie onderzocht. Om 
de plaatjesfunctionaliteit te be-
palen is een nieuwe aggregatie-
methode ontwikkeld die in staat 
is de aggregatie na stimulatie 
via verschillende plaatjesrecep-
toren in kleine bloedmonsters 
te meten. Voor deze methode 
is veel minder bloed nodig dan 
voor de standaard aggregatie-
test. Dit is belangrijk voor trom-
bocytopenische patiënten, voor 
onderzoek bij pasgeborenen en 
kinderen, en om de aggregatie-
capaciteit van bloedplaatjes van 
kleine proefdieren mee te testen.
De ontwikkeling van mega-
karyocyten en bloedplaatjes 
is onderzocht in verschillende 
muizenmodellen, waaronder 
een megakaryocyt-specifieke 

Sp1::Sp3 knock-out muis en een 
megakaryocyt-specifieke Gata1 
knock-out muis.
Het onderzoek wees uit dat 
Sp1 en Sp3 essentieel zijn voor 
de normale ontwikkeling van 
megakaryocyten en de uitein-
delijke functie van de circule-
rende bloedplaatjes, aangezien 
de Sp1::Sp3 knock-out muis 
ernstig trombocytopenisch is 
ten gevolge van een defect in 
de aanmaak van bloedplaatjes 
(megakaryopoiese) en daar-
naast een functioneel defect 
heeft van de bloedplaatjes zelf.
Muizen die specifiek in mega-
karyocyten een deficiëntie 
hebben van de transcriptiefactor 
Gata1 lijden aan trombocyto-
penie. Daarnaast blijkt dat 
hun bloedplaatjes ook minder 
goed functioneren na specifieke 
stimulatie van de receptoren 
Clec2 en GpVI. Meinders heeft 
dit kunnen verklaren door aan 
te tonen dat het het signale-
ringsmolecuul Syk, dat nodig is 
voor activatie van plaatjes via 
Clec2 en GpVI, direct geregu-
leerd wordt door Gata1, en in de 
Gata1-deficiënte muis verlaagd 
aanwezig is.
Tenslotte laten de onderzoekers 
zien dat gedurende hemato-
poïetische stress (immuun- of 
antistof-geïnduceerd) de 
bijdrage van megakaryocytaire 
voorlopercellen in de milt aan 
de plaatjesproductie sterk toe-
neemt, en dat deze plaatjes die 
in de milt geproduceerd worden 
een ander fenotype en een 
andere functie hebben dan de 
plaatjes uit het beenmerg.

Jeffrey Kroon
18 juni 2015
Signaling in vascular biology - 
The role of GTPases and GEFs in 
endothelial cell function
Promotor: Prof. dr. P.L. Hordijk
Co promotor: Dr. J.D. van Buul
Universiteit van Amsterdam

Jeffrey Kroon van de afdeling 
Moleculaire Celbiologie heeft 
onderzocht welke signalerings-
routes betrokken zijn bij het ‘ge-
zond’ houden van de vaatwand 
door de laminaire bloedstroom 
en heeft gevonden dat de 
Rho-GEF Trio een belangrijke 
rol hierbij speelt. Naast het feit 
dat Trio belangrijk is voor het 
stroomlijnen van de cellen in 
de richting van de bloedstroom 
werd ontdekt dat Trio in be-
langrijke mate betrokken is bij 
angiogenese. Angiogenese is het 
proces waarbij nieuwe bloedvaten 
gevormd worden uit reeds 
bestaande bloedvaten. Deze 
nieuwe formatie van bloedvaten 
draagt bijvoorbeeld bij aan 
het herstellen van beschadigde 
bloedvaten, maar ook aan het 
uitgroeien van tumoren. Het is 
dus van belang te begrijpen hoe 

dit proces geregeld wordt. Verder 
werd gevonden dat bij ontste-
kingen van de vaatwand de 
kleine GTPases een belangrijke 
rol spelen. RhoB zorgt er onder 
andere voor dat via bepaalde 
signaleringsroutes de expressie 
van ICAM-1 in endotheelcellen 
kan worden gestuurd. ICAM-1 
is een molecuul dat belangrijk 
is bij het efficiënt vastgrijpen 
van leukocyten uit de bloed-
baan. Ook de GTPase Cdc42 
en het motor-eiwit Myosine-10 
zijn hierbij betrokken. In dit 
proefschrift is verder een uit-
gebreide methode geschreven 
hoe leukocyt transendotheliale 
migratie gevisualiseerd kan 
worden. Als laatste heeft Kroon 
gevonden dat ongecontroleerde 
leukocytextravasatie kan leiden 
tot slagaderverkalking. Door 
middel van dit onderzoek is 
meer inzicht verkregen in de 
bijdrage van het vaatstelsel aan 
het ontstaan van ontstekings-
ziekten, zoals reumatische aan-
doeningen en atherosclerose. 
Uiteindelijk hopen de onderzoe-
kers bij te kunnen dragen aan 
de ontwikkeling van geneesmid-
delen die deze ziekten kunnen 
verminderen of voorkomen.

www.sanquin.nl/proefschriften
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Sanquinavonden 
seizoen 2015/2016

TIKI studie: inclusie afgerond Nieuwe leden Raad van Bestuur

Het programma voor de 
Sanquinavonden is voorlopig 
vastgesteld. De data staan vast. 
Zie de website voor het 
definitieve programma.
18 november 2015
Programma volgt
27 januari 2016
Programma volgt
9 maart 2016
Programma volgt
6 april 2016
Programma volgt

www.sanquin.nl/sanquinavonden

Op 1 mei 2015 is het laatste 
patiëntje met immuun-ge-
medieerde trombocytopenie 
geïncludeerd in de TIKI studie 
(Therapie met of zonder IVIG 
voor Kinderen met acute ITP). 
In de TIKI studie wordt onder-
zocht of het vroeg na diagnose 
geven van intraveneus im-
muunglobuline het ontstaan 
van chronische ziekte voorkomt. 
ITP op de kinderleeftijd komt 
zelden voor en komt tot uiting 
door een verhoogde bloedings-
neiging, die vaak spontaan 
weer overgaat maar soms tot 
levensbedreigende bloedingen 
leidt. Het is dus belangrijk om 
vroeg na diagnose in te kunnen 
schatten voor ieder patiëntje 
wat het risico op bloedingen 
is, of therapie met intraveneus 
immuunglobuline nodig is en 
of een prognose met betrekking 
tot het verloop van de ziekte 
kan worden gegeven. In de TIKI 
studie worden 200 kinderen met 
ITP gevolgd en is deelgenomen 
door zestig ziekenhuizen. De 
studie wordt uitgevoerd door 
de kinderhematologen van het 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht Katja Heitink en Marrie 
Bruin, samen met onderzoekers 
van Sanquin, Leendert Porcelijn 
en Masja de Haas. In mei 2016 
zijn de einduitkomsten van de 
studie bekend.

www.juliuscenter.com/tiki

Per 1 september treden twee 
nieuwe leden toe tot de Raad 
van Bestuur van Sanquin. Dirk 
Jan van den Berg wordt voor-
zitter van de Raad van Bestuur 
en Pieter de Geus lid met als 
aandachtsgebied de farmaceuti-
sche activiteiten van Sanquin.
Dirk Jan van den Berg is nu nog 
voorzitter van het College van 
Bestuur van de TU Delft. Hij 
heeft grote bestuurlijke ervaring 
en is sterk internationaal geori-
enteerd.
Pieter de Geus is nu Vice Presi-
dent Corporate Development 
and Strategy bij DPx (DSM/
Patheon Holdings). Hij heeft 
een langjarige internationale 
management- en bestuurserva-
ring in de (bio)farmaceutische 
industrie, zowel operationeel als 
strategisch.
Op 1 september 2015 vertrekt 
Maarten le Clercq die sinds 
1 juni 2014 tijdelijke voorzitter 
was van de Raad van Bestuur 
van Sanquin.

Agenda

Exposities Galerie Joghem

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

21 september-20 november
Tamar Rozenblat
23 november-eind december
Guy Vording

www.exposities.sanquin.nl

Actueel Actueel Exposities
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Maarten le Clercq
Iris Frederix
Dagdroom, 2005
Olieverf op doek, 185 x 130 cm
Bedrijfscollectie Sanquin

“We moeten de brede verantwoordelijkheid 
voor de gehele bloedvoorziening van Sanquin 
blijven benadrukken. De organisatie zoals 
die nu is moet mooi onder één dak blijven 
vallen” zegt Maarten le Clercq, tijdelijk 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Sanquin. In september 2015 draagt hij de 
voorzittershamer over aan zijn opvolger 
Dirk Jan van den Berg. Maarten le Clercq 
studeerde chemische technologie in Delft. 
Hij heeft dertig jaar in diverse functies bij 
Shell gewerkt, zowel in Nederland, als in 
het buitenland. In 2000 werd hij door een 
oud-collega van Shell gevraagd om bestuurs-
lid te worden van het UMCU. “Het UMCU 
had bestuurlijke en financiële problemen. 
Het was voor mij een bijzondere move. 
Ik werkte in Londen in de strategische plan-
ning van een van de divisies van Shell. Die 
oud collega wist dat ik er over nadacht wat 
ik in de vijf jaar tot mijn pensioen nog zou 
gaan doen. Na het UMCU begon ik in 2002 
aan mijn geplande sabbatical, maar ik werd 
gebeld of ik lid van de Raad van Bestuur 
van het LUMC wilde worden. Daar ben ik 
gebleven tot 2010, toen ik met pensioen 
ging. De laatste vijf jaar had ik al een aantal 
functies als toezichthouder en als commis-
saris, voornamelijk in de gezondheidszorg.” 
In juni 2014 herhaalde de geschiedenis zich, 
toen werd Le Clercq werd gevraagd om het 
voorzitterschap van de Raad van Bestuur van 
Sanquin waar te nemen totdat er een nieuwe 
voorzitter gevonden zou worden. “Ik vond 
het leuk om te doen, maar ik heb ook andere 
verantwoordelijkheden. Daardoor beperk je 
je wel in de zaken waar je je mee bezig kunt 
houden. Sanquin is een mooie organisatie. 
Ik had vanuit mijn Leidse tijd al contact met 
Sanquin.” De kwaliteiten van Le Clercq liggen 
bij governance, algemeen en financieel bestuur. 
“Bij Sanquin heb ik drie taken vervuld. Als 
eerste samen met de Raad van Toezicht voor-
zien in mijn opvolging. Ik heb me verdiept 
in hoe de Raad van Bestuur eruit zou moeten 
zien. Toen de divisie Plasmaproducten in 
moeilijk vaarwater kwam, bleek dat er serieuze 
maatregelen moesten worden genomen. 
Omdat deze taak te veel is voor een lid van de 
Raad van Bestuur om erbij te doen hebben we 
besloten om een vierde lid aan de Raad van 

Bestuur toe te voegen met Plasmaproducten 
als aandachtsgebied. Daarnaast had de 
relatie met de overheid en de risicoscheiding 
aandacht nodig, waarbij de private activiteiten 
hun eigen risico moeten dragen en de publieke 
taak, de bloedbank daar geen nadeel van 
mag hebben; en omgekeerd. Bij de divisie 
Plasmaproducten moesten de financiën en 
liquiditeit op orde worden gebracht. Door 
de snelle groei en uitdagingen waar zij voor 
stonden was de organisatie nog niet toe aan 
operational excellence. Soms dwingen de om-
standigheden je om je aan te passen. Ik kom 
uit het bedrijfsleven, dus ik ben dat gewend. 
Maar dat mag je ook verwachten van instel-
lingen in de publieke sector.”
“Ik verwacht dat Sanquin uit de gevarenzone 
is. Er is hard gewerkt aan maatregelen op het 
gebied van investeringen, personeel en finan-
ciën. Ook op het gebied van cultuur hebben 
we stappen gemaakt door nieuwe mensen 
binnen te halen. De FDA vertrouwt ons dat 
we er hard aan werken om te voldoen aan 
hun eisen voor de productie van Cinryze 
voor de Verenigde Staten. De uitdaging is 
om Sanquin te consolideren, een bedrijfs-
stabiliteit te creëren. Sanquin is een publieke 
instelling met private activiteiten, maar winst 
maken is niet onze primaire doelstelling; 
wij bieden service ook op een speelveld met 
private spelregels. We zijn allemaal afhanke-
lijk van donors, dat is voldoende reden om de 
publieke instelling te behouden.”
“Ik ben heel tevreden met mijn opvolger Dirk 
Jan van den Berg. Hij brengt ruime bestuur-
lijke ervaring mee. Ik wil mijn opvolger mee-
geven dat hij de gemeenschappelijkheid van 
de onderdelen van Sanquin moet bewaken 
en benadrukken dat daar goede dingen uit 
voort komen. En streef op alle gebieden naar 
operational excellence. Daarnaast moet hij 
zorgen dat Sanquin na consolidatie verdere 
stappen naar groei kan maken en een goede 
verstandhouding met de overheid heeft.”

Maarten le Clercq
Sanquin moet streven naar
operational excellence

Anneke de Regt

Profiel


