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Immuunsysteem oppeppen in strijd tegen tumoren
T-cel-onderzoekers van Sanquin leveren een bijdrage aan het ontrafelen 
van ontbrekende puzzelstukjes, zodat uiteindelijk tumoren, maar ook 
chronische infecties, krachtiger kunnen worden bestreden.
Zelfvoorziening is belangrijk voor Nederland
Pieter de Geus is een welkome aanvulling in de Raad van Bestuur van 
Sanquin. Sinds 1 september 2015 heeft hij Sanquin Plasma Products B.V. 
onder zijn hoede.
Bloed moet geen handelswaar worden
Nederland was dit jaar gastland voor Wereld Bloeddonordag op 14 juni. 
Het thema: Blood connects us all. Christopher Bailey van de World Health 
Organisation blikt terug. 
De wetenschapsagenda van Sanquin
Directeur Research René van Lier legt uit hoe de vijf medical needs die 
Sanquin drie jaar geleden heeft geformuleerd, hebben geleid tot een 
Sanquin Wetenschapsagenda die nauw aansluit bij de overkoepelende 
vragen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Kunstbloed: Ted Lawson – Blood selfie

TIKI-studie geeft richting aan ITP-therapie
Kinderen met immuun-gemedieerde trombocytopenische purpura (ITP) 
hoeven niet standaard behandeld te worden met intraveneus immuun-
globuline (IVIg). IVIg kan in de acute fase echter wel een belangrijk 
geneesmiddel zijn.
Data warehouse voor transfusiegegevens staat in de steigers
Data over transfusies, transfusieontvangers en kenmerken van donors 
herbergen een schat aan informatie. Om deze data structureel te kunnen 
gebruiken voor onderzoek, benchmarking en kwaliteitsverbetering is het 
‘Dutch Transfusion Data Warehouse’ in oprichting.
Biologicals betrouwbaar te vangen in papier
Vaker de bloedspiegel van biologicals bepalen. Sanquin heeft een bloed-
spot-technologie ontwikkeld die prima werkt op elk gewenst tijdstip. Prikje 
in de vinger, bloeddruppel op papier en Sanquin leest de gegevens uit.
Oratie Masja de Haas
Op 3 juni jl. sprak Masja de Haas haar oratie ‘Verbinden in de keten’ uit bij 
het aanvaarden van de leerstoel Translationele Immunohematologie aan 
de Universiteit Leiden.
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Sanquin Spring Seminar: 
20 en 21 april 2017

Sanquin avonden 2016-2017 Symposium diagnostiek en 
behandeling immuundeficiënties

Op 20 en 21 april 2017 vindt 
het zesde internationale Sanquin 
Spring Seminar plaats met als 
onderwerp ‘Iron metabolism 
and anemia’. De wetenschap-
pelijke commissie staat onder 
voorzitterschap van Marian van 
Kraaij. Doelgroep van het sym-
posium zijn artsen, wetenschap-
pers, klinisch chemici, labora-
toriumartsen, en medewerkers 
van bloedbanken en farmaceu-
tische industrie.
Een keur aan Nederlandse en 
buitenlandse sprekers zal de 
huidige stand van de weten-
schap op het gebied van 
ijzermetabolisme en anemie 
toelichten van donor tot patiënt. 
Sessies zijn onder meer: fysio-
logie van ijzer, anemie en ont-
steking, hemoglobinopathieën, 
ijzerstapelingsziekten, zeldzame 
congenitale anemieën, bloed-
donors en ijzer, en nieuwe en 
innovatieve behandeling van 
(congenitale) anemieën en ijzer-
stapelingsziekten.

Nederlandse en internationale 
accreditatie wordt aangevraagd.

Wilt u op de hoogte blijven, 
bezoek dan www.sanquin.nl/sss 
en schrijf u in voor de nieuws-
brief.
Reserveert u vast deze data in 
uw agenda: 21 en 22 april 2017. 
Locatie: Rode Hoed, Amsterdam.

Ook in het seizoen 2016/2017 
wordt weer een aantal Sanquin- 
avonden georganiseerd.

Woensdag 23 november 2016: 
Transfusies; technische en klini-
sche monitoring

Woensdag 18 januari: 
Tien jaar TRIX! (Transfusie 
Register Irregulaire antistoffen 
en X(kruis)-proeven)

Woensdag 15 maart: 
Nieuwe ontwikkeling bij 
trombocytentransfusieproducten.

Locatie: Sanquin, Plesmanlaan 
125, Amsterdam
Nadere invulling van het 
programma volgt. 

Onder voorbehoud organiseert 
Sanquin in januari 2017 ook 
een bijeenkomst in Groningen 
over ‘Tien jaar TRIX!’. Locatie 
volgt.

Actuele informatie en aanmelding:
www.sanquin.nl/sanquinavonden

Het Centrum voor Immuun-
deficiënties Amsterdam (CIDA) 
is een centrum voor de diagnos-
tiek en behandeling van afweer-
stoornissen. Op 29 september 
2016 organiseert CIDA voor de 
tweede maal een symposium 
over de state-of-the-art van 
diagnostiek en behandeling bij 
immuundeficiënties. Er is een 
veelbelovend programma dat 
voorziet in uitwisseling van 
praktische en wetenschappelijke 
informatie. CIDA hoopt op een 
grote opkomst en interactieve 
discussies. CIDA is een samen-
werking van artsen, wetenschap-
pers en medisch ondersteunend 
personeel met uitgebreide ken-
nis van het afweersysteem in re-
latie tot infecties en ontsteking. 
Zij werken gezamenlijk aan 
patientenzorg en translationeel 
onderzoek zodat de arts de juiste 
diagnose kan stellen en een 
gericht en optimaal behande-
lingstraject kan inzetten. Op het 
Academisch Medisch Centrum 
AMC) en bij Sanquin Research 
en Diagnostiek, vindt hoog-
staand immunohematologisch 
onderzoek plaats. Resultaten 
van dit onderzoek worden waar 
mogelijk direct vertaald naar 
een klinische toepassing. 
De nauwe samenwerking tussen 
beide instituten is al jaren een 
feit en heeft met CIDA een 
duidelijk gezicht gekregen. Het 
doel van CIDA is om deze kennis 
te delen en te verspreiden. In 
deze context worden, naast 
het jaarlijks symposium, onder 
andere nascholingen georgani-
seerd en kunnen verwijzingen 
aangevraagd worden via de 
CIDA website. 

www.cida.nl/symposium-programma-2016

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
3 maal per jaar in een oplage van 19.000 
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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Bloedbeeld

Het beeld
Een witte bloedcel wurmt zich tussen twee endotheelcellen 
van een bloedvatwand door. Van onder naar boven zien we 
4 filmbeelden. In het bovenste beeld kruipt de witte bloedcel 
al bijna helemaal onder de endotheelcel. De gele stippel-
lijn op de beelden links geeft de rand van de witte bloedcel 
aan. Eén van de endotheelcellen bevat een eiwit, RhoA, dat 
gekoppeld is aan fluorescerende moleculen op een manier 
die de activiteit van RhoA zichtbaar maakt onder een 
speciale microscoop. De kleuren op de middelste rij beelden 
zijn onecht: van groen via geel naar rood loopt de activiteit 
van RhoA op, terwijl (donker)blauw aangeeft dat er geen 
activiteit is.

De boodschap
Als de beelden links en midden over elkaar heen gelegd 
worden (rechts) is duidelijk dat RhoA geactiveerd wordt 
(rode kleur, witte pijl) aan de rand van de endotheelcel op 
het moment dat de witte bloedcel bijna geheel onder de 
endotheelcel is gekropen, en de opening achter de witte 
bloedcel moet worden gesloten.

Het onderzoek
Wij willen begrijpen hoe witte bloedcellen door de bloedvat-
wand heen kunnen kruipen zonder dat er bloed lekt naar de 
weefsels. Zie ook Bloedbeeld nr 3, 2015.

Heemskerk N et al. F-actin-rich contractile endothelial pores prevent vascular 
leakage during leukocyte diapedesis through local RhoA signaling in vivo. 
Nat Commun 2016; 7:10493. 
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Immuunsysteem oppeppen 
in strijd tegen tumoren

De afgelopen jaren wordt steeds duide-
lijker dat ons immuunsysteem een krachtig 
wapen kan zijn tegen tumoren. Om de 
slagvaardigheid ervan te vergroten, zijn 
wetenschappers wereldwijd bezig dat 
afweersysteem een extra duwtje in de rug 
te geven. De eerste successen zijn al ge-
boekt bij melanomen, maar er is nog veel 
winst te behalen. Dat lukt echter alleen 
als het onderliggende mechanisme, waar-
bij T-cellen een belangrijke rol spelen, nog 
beter wordt begrepen. T-cel-onderzoekers 
van Sanquin proberen ook een bijdrage te 
leveren door de ontbrekende puzzelstukjes 
te ontrafelen, zodat uiteindelijk tumoren, 
maar ook chronische infecties, krachtiger 
kunnen worden bestreden. Hun studies 
hebben tot nu toe diverse belangrijke 
publicaties opgeleverd, waarvan de 
meest recente in het gerenommeerde 
wetenschappelijk tijdschrift Science.

De T-cel-onderzoekers van Sanquin zijn ondergebracht bij 
de afdeling Hematopoïese. De groepsleiders Derk Amsen, 
Klaas van Gisbergen en Monika Wolkers geven meteen toe 
dat dit op het eerste gezicht een vreemde indeling is. Immers 
die afdeling richt zich op onderzoek naar bloedvorming 
terwijl zij als T-cel-immunologen zich bezighouden met de 
werking van het immuunsysteem. Dat ze ooit bij de afdeling 
zijn ingetrokken, had vooral praktische redenen. Maar de 
drie groepsleiders hebben inmiddels ervaren dat er zelfs 
grote voordelen zijn. Wolkers: “Het grappige is dat we nu 
ook samenwerken met andere groepen binnen die afdeling. 
We maken gebruik van elkaars apparatuur, technologieën 
en kennis. Ik werk bijvoorbeeld veel samen met Marieke von 
Lindern, manager van onze afdeling. Zij heeft een vraag-
stelling bij rode bloedcellen die veel overeenkomt met de 
vraagstelling die ik heb bij T-cellen.” Amsen bevestigt dat 
die kruisbestuiving zinvol is en dat dit ook geldt voor de drie 
T-cel-onderzoeksgroepen onderling. “Het is gunstig dat we 
met zijn drieën gezamenlijk zo een grote groep hebben van 
ongeveer twintig T-cel-onderzoekers. Daardoor is het 
mogelijk om mensen te laten specialiseren. Maar we doen 
tevens veel samen. Iedere week hebben we een gezamenlijke 
meeting waar we met zijn allen van gedachten wisselen. 
Verder delen we elkaars labruimten en reagentia. Daardoor 
zijn we in staat boven onze gewichtsklasse te boksen. 
En eigenlijk is ons gezelschap nog groter dan deze drie 
subgroepen. T-cel-immunoloog René van Lier, onze weten-
schappelijke directeur, en Martijn Nolte, die beenmerg- 
en T-cel-onderzoek doet, wonen ook regelmatig onze 
werkbesprekingen bij.”

Van Lier legde jaren geleden de basis voor het onderzoek 
waarmee de groep van Van Gisbergen zich nu vooral 
bezighoudt, namelijk met de transcriptiefactor die de naam 
Hobit heeft meegekregen. Onder leiding van Van Lier werd 
tien jaar geleden ontdekt dat Hobit in de mens tot expressie 
kwam in T-cellen die specifiek waren gericht op het cyto-
megalovirus (CMV). Van Gisbergen begon op dat moment 
als post-doc en kreeg als opdracht de rol en werking van die 
transcriptiefactor nader te bestuderen. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot een eigen onderzoeksgroep bij Sanquin en in april 
jongstleden tot een publicatie in het gerenommeerde weten-
schappelijke tijdschrift Science met als titel: Hobit and Blimp1 
instruct a universal transcriptional program of tissue residency in 
lymphocytes. Dat artikel heeft hij samen geschreven met de 
immunologen Laura Mackay van de Universiteit van 
Melbourne en Axel Kallies van het Walter and Eliza Hall 
Institute of Medical Research in Melbourne, met wie Van 
Gisbergen twee en half jaar lang in Australië heeft samen-
gewerkt. “Ik werk hier bij Sanquin aan Hobit en Kallies in 
zijn lab aan Blimp1. Beide eiwitten lijken veel op elkaar. 

Onderzoek

Vlnr, zittend: Derk Amsen, Manon Slot, Giso Brasser, Monika Wolkers, Klaas van Gisbergen
Staand: Felix Manual Behr, Fiamma Salerno, Benoit Nicolet, Anna Oja, Aurelie Guislain, Natasja Kragten, 
Regina Stark, Marleen van Loenen, Julian Freen, Felipe Vieira Braga, Martijn Nolte
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We hebben een muis laten maken met een dubbele knock-
out voor die eiwitten. Via onderzoek aan die muis kwamen 
we erachter dat Hobit specifiek op bepaalde T-cellen zit, 
namelijk de tissue resident memory-cellen, waaraan 
Mackay werkte. Deze Trm-cellen zijn recent ontdekte T-
geheugen-cellen die alleen in weefsels zitten en dus niet 
in bloed voorkomen.”

Recirculatie uitzetten
Samen met de Australische onderzoekers toonde Van 
Gisbergen aan dat die Trm-cellen de transcriptiefactoren 
Hobit en Blimp1 tot expressie brengen en dat die er samen 
voor zorgen dat de Trm-cellen in het weefsel blijven zitten. 
Beide eiwitten zetten volgens de Nederlandse immunoloog 
receptoren uit die voor de recirculatie zorgen. “De gedachte 
was altijd dat de circulerende T-cellen ook het weefsel in-
gaan om vervolgens weer terug te keren naar de bloedbaan. 
Nu blijkt dat er subsets van cellen zijn die dat niet doen. Die 
zitten vast in het weefsel en komen daar nooit uit. Bij de 
knock-out-muizen zagen we dat de Trm-cellen grotendeels 
waren verdwenen, wat nog eens bevestigt dat Hobit en 
Blimp1 belangrijk zijn voor het ontstaan van die residente 
T-cellen.” Beide onderzoekers kwamen de Trm-cellen in de 
longen, huid, darmen en lever tegen, maar verwachten dat 
die cellen in alle barrièreweefsels zitten waar de pathogenen 
als eerste proberen binnen te dringen. Het zijn als het ware 
de frontsoldaten die direct een tegenaanval openen door 
via cytokinen, zoals gamma interferon, immuuncellen te 
activeren. Circulerende T-cellen moeten daarentegen eerst 
uit het bloed gerekruteerd worden om pas in een later 
stadium in actie te kunnen komen. Van Gisbergen wil nu 
proberen Trm-cellen uit weefsel te isoleren en dan in vitro te 
laten uitgroeien. “Dat is niet zo makkelijk. T-cellen uit bloed 
zijn vrij eenvoudig te winnen, maar haal je ze uit weefsel 
dan kun je de cellen beschadigen. Bovendien zijn Trm-cellen 
erg kwetsbaar. We gaan eerst onderzoeken op welke wijze 
we ze zonder schade het beste uit weefsel van muizen kunnen 
halen. Lukt dat eenmaal, dan is een volgende stap om dit 
bij kankerpatiënten te doen. Het idee is om die cellen op te 
kweken en terug te geven als aanjager van andere immuun-
cellen.”

Amsen licht toe dat de drie onderzoeksgroepen allemaal 
als doel hebben om naast de kerntaak bloedtransfusie 
het repertoire van Sanquin uit te breiden met cellulaire 
therapieën voor het Laboratorium voor Celtherapie (LCT). 
Dit laboratorium van Sanquin maakt producten voor 
transplantatiedoeleinden, zoals tumorinfiltrerende lymfo-
cyten (TIL). Hierbij worden T-cellen uit de tumor gehaald, 
opgekweekt en in grote hoeveelheden teruggegeven aan de 
patiënt. Dit doet Sanquin in nauwe samenwerking met het 

Nederlands Kanker Instituut (NKI). De TIL-therapie gebeurt 
nu vooral bij melanomen en met groot succes. Bij ongeveer 
de helft van de patiënten vallen de T-cellen de agressieve 
tumoren aan en ongeveer twintig procent van hen heeft 
een langdurige overleving van meer dan vijf jaar. Met de 
conventionele therapie is dat slechts vijf procent. Wolkers en 
Amsen onderzoeken, in nauwe samenwerking met artsen 
en onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, of het 
mogelijk is om met de TIL-therapie ook andere tumorsoorten 
te bestrijden. Verder willen ze die therapie verbeteren. Een 
van de problemen van de TILs is dat de tumor zich daar-
tegen gaat verdedigen. Bij dat optimaliseren van de 
therapie richt Amsen zijn pijlen onder andere op Notch en 
regulatoire T-cellen en houdt Wolkers zich bezig met cyto-
toxische T-cellen.

Notch heeft dubbelfunctie
Het eiwit Notch dankt zijn naam aan de inkepingen in de 
vleugels van een bepaalde stam van fruitvliegjes. Dit genetisch 
defect werd begin vorige eeuw al beschreven. Later bleek dat 
deze inkepingen het gevolg waren van miscommunicatie 
tussen cellen en die werd weer veroorzaakt door een bepaald 
eiwit, dat toen de naam Notch – wat inkeping betekent – 
meekreeg. Het is volgens Amsen een heel bijzonder en uniek 
oppervlaktemolecuul omdat het twee totaal verschillende 
functies heeft. “Dat molecuul fungeert als receptor voor 
bepaalde eiwitten van buitenaf en zodra die zijn aangeland, 
krijgt het de rol van transcriptiefactor. Het gedeelte dat door 
het celmembraan heen steekt, laat dan los en gaat naar 
de celkern om bepaalde genen aan of uit te zetten. Je hebt 
dus één molecuul met receptorbinding aan de buitenkant 
en genexpressie aan de binnenkant. Doorgaans zijn daar 
een heleboel afzonderlijke moleculen bij betrokken.” Notch 
speelt bij alle cellen die gaan differentiëren een belangrijke 
rol. Het eiwit is ook betrokken bij het ontstaan van tumoren. 
Jaren geleden ontdekte Amsen, destijds onderzoeker aan 
Yale University in de Verenigde Staten, dat Notch eveneens 
een belangrijke speler is binnen het immuunsysteem. “Het 
activeert T-cellen en T-memory-cellen en zorgt ervoor dat die 
cellen in leven blijven. Ook hebben we ontdekt dat Notch 
bijvoorbeeld CTLA4 en PD1 onderdrukt. Dat zijn moleculen 
die T-cellen afschakelen. Je kunt dus met Notch heel veel 
voor elkaar krijgen.” Samen met zijn groep gaat hij aan het 
Notch-eiwit sleutelen om het naar wens te kunnen uit- en 
aanzetten en doelgericht zijn werk te laten doen. Als dat 
eenmaal lukt, kan het wellicht de TIL-therapie ondersteunen 
door T-cellen beter te laten functioneren.

Een andere invalshoek waaraan Amsen werkt, is het 
beïnvloeden van de regulatoire T-cellen. Deze onderdrukken 
T-cellen en andere immuuncellen. Zonder regulatoire T-

Als grote groep T-cel-onderzoekers 
kunnen we boven onze gewichtsklasse boksen
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cellen zou er een gigantische auto-immuniteit ontstaan. 
Deze cellen zijn echter ook prominent aanwezig in tumoren. 
Amsen: “Er zijn sterke aanwijzingen dat als je die cellen 
uitschakelt, je een betere tumorafstoting krijgt. Daarom 
willen we graag de regulatoire T-cellen in tumoren blokkeren, 
maar dan wel zonder dat we auto-immuniteit opwekken. 
Voordat we dit gaan doen, moeten we eerst die cellen goed 
begrijpen. Via proteomics willen we de signaleringspaden 
vinden die alleen in de regulatoire T-cellen worden gebruikt. 
Met hulp van Maartje van den Biggelaar van de afdeling 
Plasma Eiwitten, maken we gebruik van een techniek om 
naar alle signaleringsprocessen in een cel tegelijkertijd te 
kunnen kijken. De volgende stap is dat we het belang van 
die paden gaan uitzoeken, om die uiteindelijk te kunnen 
beïnvloeden. Bij kanker wil je ze specifiek uitschakelen en de 
conventionele T-cellen ongemoeid laten. Maar het Laborato-
rium voor Celtherapie kan die kennis straks ook gebruiken 
in de strijd tegen auto-immuunziekten en graft-versus-host 
disease bij transplantaties, waarbij de regulatoire T-cellen 
dan juist een extra oppepper nodig hebben.”

Cytokinen
Wolkers wil met name de geheimen van cytotoxische T-
cellen blootleggen en doet dit in nauwe samenwerking met 
het Nederlands Kankerinstituut, het National Cancer Institute 
in de Verenigde Staten en het Babraham Institute in het 
Engelse Cambridge. Die cellen kunnen stukjes van virus 
of bacterie aan de oppervlakte van een geïnfecteerde cel 
herkennen om vervolgens die pathogenen te doden. Wolkers 
vertelt dat die cellen daarmee niet alleen zeer nuttig zijn in 
de strijd tegen infectieziekten maar ook tegen tumoren, die 
ze als geduchte vijand meteen om zeep willen helpen. 
“Mijn groep doet fundamenteel werk aan het verbeteren 
van immuuntherapieën, zoals die nu bij melanomen worden 
toegepast. We weten dat tumoren bepaalde signalen naar 
de T-cellen blokkeren. Hoewel die cellen over voldoende 
RNA beschikken, zijn ze door de blokkade niet in staat 
eiwitten te produceren. We willen begrijpen hoe dit proces 
werkt. Dit sluit aan op het onderzoek van Marieke von 
Lindern die het proces van RNA naar eiwit in rode bloed-
cellen bestudeert. We weten al welk stukje RNA belang-
rijk is voor de tumoren om de cytokineproductie van de 
T-cellen lam te leggen. Als je ervoor zorgt dat de T-cellen 
die signalen niet meer kunnen ontvangen, zie je dat ze 
weer cytokinen gaan produceren waardoor de tumor 
minder kan groeien.”

De groep van Wolkers concentreert zich op drie cytokinen, 
namelijk interferon-gamma, TNF-alpha en interleukine 2. 
Deze worden alle drie door de tumor uitgezet. De groepsleider 
laat weten dat het onderzoek naar interferon-gamma het 

verst is gevorderd. “Uit preklinische studies weten we dat 
wanneer je T-cellen ongevoelig maakt voor het signaal 
van de tumor, de productie van interferon-gamma weer 
op gang komt. Hoe dit precies werkt, zoeken we nu uit.” 
Wolkers wil nog kwijt dat het een voorrecht is dat zij, Amsen 
en Van Gisbergen samen met andere T-cel-onderzoekers dit 
werk onafhankelijk kunnen doen binnen Sanquin, dat in 
tegenstelling tot farmaceutische bedrijven geen winstoog-
merk heeft. “We kunnen aan deze therapieën werken terwijl 
die voorlopig geen geld opleveren. We doen dit echt voor de 
maatschappij. Dat is toch fantastisch.”

www.sanquin.nl/hep
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deze relatief kleine Nederlandse plasma-
inzameling kostenefficiënt te houden. Immers, 
onze plasmageneesmiddelen mogen niet 
te duur zijn, anders houden we onszelf niet 
staande in de open markt waarin wij – ook 
in Nederland – opereren. Daarmee zou dan 
weer de zelfvoorziening van Nederland, waar 
het ministerie van VWS net als wij sterk aan 
hecht, in gevaar komen.”

Europese inzameling
Een mogelijke oplossing ziet De Geus in 
samenwerking met andere Europese landen 
bij de inzameling van plasma. “Door zo’n 
schaalvergroting gaan de kosten omlaag. 
Het collectief ingezamelde plasma kan tegen 
marktconforme prijzen aan de deelnemende 
landen worden verkocht, met de verplichting 
een deel te gebruiken voor de eigen, natio-
nale behoefte aan plasmageneesmiddelen. 
Een belangrijk punt is wel dat we dan de 
donorpopulatie moeten meekrijgen: Neder-
landse donors moeten ermee akkoord gaan 
dat hun vrijwillig en onbetaald gedoneerde 
plasma ook kan worden gebruikt voor 
geneesmiddelen voor Europese patiënten.” 
Dat er íets moet veranderen, staat voor de 
Geus vast. “Het wereldwijd beschikbare 
plasma is op dit moment voor driekwart 
Amerikaans plasma, en naar verwachting is 
dat in 2020 zelfs 95 procent. Bovendien is al 
dat plasma in handen van een klein aantal 
grote bedrijven. Die enorme afhankelijkheid 
van Amerikaans plasma en een handjevol 
bedrijven brengt risico’s met zich mee. Als 
een firma opeens de prijs van immuno-
globuline drastisch verlaagt, hebben wij een 
probleem. Op dit moment is er wereldwijd 
schaarste aan plasmageneesmiddelen, waar-
door Sanquin een kleine, maar goede positie 
heeft. Maar die positie kan veranderen 
wanneer de competitie echt aantrekt.” Een 
ander risico is dat bij de uitbraak van een 
nieuw virus in de VS in één klap het grootste 
deel van de wereldvoorraad plasmagenees-
middelen onbruikbaar wordt. De Geus: “Ook 
daarom is het belangrijk dat Nederland – en 
in breder verband Europa – zelfvoorzienend 
blijft.”

Zelfvoorziening is 
belangrijk voor Nederland

Personalia

Elke Veldkamp

Met zijn jarenlange ervaring in de farma-
ceutische industrie is Pieter de Geus een 
welkome aanvulling in de Raad van Bestuur 
van Sanquin. Sinds 1 september 2015 heeft 
De Geus Sanquin Plasma Products BV onder 
zijn hoede. 

Pieter de Geus is aangenaam getroffen door de 
betrokkenheid van Sanquiners bij de producten 
die ze maken. “Iedereen is zich er sterk van 
bewust hoe belangrijk ons werk is voor 
patiënten wereldwijd. Er worden bijvoorbeeld 
onder het motto ‘meet the needs’ ontmoetingen 
georganiseerd met patiënten die vertellen hoe 
onze geneesmiddelen hun levenskwaliteit 
verbeteren. Dat vind ik indrukwekkend.” 
Maar De Geus is met zijn ruime farmaceutische 
ervaring niet voor niets aangetrokken: er 
spelen veel issues bij Plasma Products rondom 
bewaking van de kwaliteit en productie. Aan 
hem de uitdaging om samen met de mede-
werkers alle processen volledig ‘compliant’ 
(volgens regelgeving) uit te voeren en een 
stabiele productie te creëren die altijd op tijd 
levert. “We hebben net weer bezoek gehad 
van de FDA, de Amerikaanse inspectiedienst. 
We zijn al een tijd bezig met een verbeter-
traject in de fabriek, dat nu wordt versneld 
met een andere werkwijze: niet meer project-
matig, maar dieper gefundeerd in de organi-
satie met meer verantwoordelijkheden voor 
mensen dichter op de werkvloer.”

Zelfvoorziening
Een andere belangrijke stap was het recent 
omzetten van de divisie Plasmaproducten naar 
een aparte BV, Sanquin Plasma Products 
(SPP). Dit was niet alleen nodig om de finan-
ciële risico’s voor de verschillende onderdelen 
van Sanquin te scheiden, het geeft de nieuwe 
BV ook meer focus om bedrijfsmatige beslis-
singen te nemen. De Geus benadrukt wel hoe 
belangrijk het alles-onder-één-dak-principe 
blijft dat Sanquin hanteert voor haar organi-
satie. “We hebben de Research- en Diagnos-
tiek-onderdelen van Sanquin nodig voor 
het testen en ontwikkelen van producten. 
De Bloedbank op haar beurt levert – zoals 
bij wet geregeld – het plasma waaruit SPP 
voornamelijk de geneesmiddelen maakt voor 
de Nederlandse markt. Het is alleen lastig om 

Pieter de Geus (Dordrecht, 1957) promoveerde in 
1986 in biochemie/moleculaire biologie aan de 
Universiteit Utrecht. Hij werkte twee jaar als senior 
wetenschapper bij Plant Genetic Systems, waarna 
hij science manager bij Unilever werd. Vervolgens 
werkte hij ruim 20 jaar in verschillende functies bij 
DSM: onder meer als site director en global direc-
tor R&D van DSM Biologics, senior vice-president 
R&D van DSM Pharmaceutical Products en 
vice-president Strategie van DSM. Vóór hij in 2015 
bij Sanquin kwam, was De Geus vice-president 
Corporate Development and Strategy bij Patheon 
(farmaceutische partner van DSM).
www.linkedin.com/in/pieterdegeus
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Bloed moet geen 
handelswaar worden

Bloeddonors

Elke Veldkamp

Nederland was dit jaar gastland voor Wereld 
Bloeddonordag op 14 juni, de dag die de 
World Health Organisation (WHO) benoemd 
heeft om donors wereldwijd te bedanken 
voor hun bijzondere gift. Internationaal start-
punt was de feestelijke viering die Sanquin 
organiseerde in het Amsterdamse Concert-
gebouw. Christopher Bailey, coördinator 
Online Communications voor de WHO, was 
een van de aanwezigen. 

“Een heel mooie dag, waarop op informele 
wijze en toch met de juiste urgentie het 
belang van bloeddonorschap werd bena-
drukt”, beschrijft Bailey het evenement in het 
Concertgebouw. “Bijzonder ontroerend vond 
ik de indrukwekkende verhalen die patiënten 
kwamen vertellen.” Daarnaast werden de 
drie campagnefilms vertoond die de WHO 
samen met Sanquin heeft gemaakt. Bailey: 
“Ieder jaar stelt de WHO een campagne 
beschikbaar waarmee individuele landen hun 
donors kunnen bedanken. Rijke landen zoals 
Nederland hebben die niet nodig en maken 
meestal hun eigen campagne. Dit jaar stelde 
Sanquin voor om samen met de WHO een 
campagne te maken die universeel inzetbaar 
zou zijn. Dat vonden we een heel goed idee.” 
Het campagnethema van 2016 – Blood connects 
us all – werd uitgewerkt in drie prachtige 
campagnefilms, waarin een bloeddonor en 
patiënt elkaar in het dagelijks leven tegen-
komen. Een voice-over stem zegt: ‘Stel dat 
de mensen die je hebt gered, weten wie je 
bent.’ Vervolgens ziet de kijker toevallige 
ontmoetingen, waarin de donor zich op een 
magische manier aan de patiënt openbaart. 
Bailey: “Gezien de huidige stemming in de 
wereld, met zo veel oorlog en verdeeldheid, is 
Blood connects us all een heel positieve bood-
schap. Door ons bloed te delen met anderen 
worden we in feite één wereldwijde familie.”

Speerpunten
Een van de speerpunten van de WHO is dat 
alle landen wereldwijd vrijwillig en onbetaald 
bloed inzamelen. In 62 landen, waaronder 
Nederland, is deze vorm van donorschap de 
norm. In veel andere landen echter is een 
patiënt die bloed nodig heeft afhankelijk 
van een donerend familielid of betaalde 

Christopher Bailey (Duluth, Minnesota, 1964) 
studeerde in 1986 af in Engelse taal- en letter-
kunde aan Columbia University in New York. 
Hij studeerde ook af aan the American Academy 
of Dramatic Arts en werkte ruim 10 jaar als 
professioneel acteur op Broadway en in televisie-
series. Daarna volgde hij de opleiding Informa-
tietechnologie aan het Pratt Institute in New 
York. Na een tijd als research manager voor de 
Rockefeller Foundation gewerkt te hebben, werd 
hij in 2008 coördinator eHealth and Informatics 
bij de World Health Organisation. Sinds 2012 werkt 
hij als coördinator Online Communications voor 
de WHO.
https://ch.linkedin.com/in/christopher-bailey-08000a2

donors. Bailey: “Bloedinzameling is een van 
de hoekstenen van de gezondheidszorg, de 
WHO vindt dat iedereen hiertoe toegang 
hoort te hebben. Maar zodra je gaat betalen 
voor bloed, wordt het handelswaar, met alle 
problemen van dien.” Het grootste obstakel 
voor wereldwijd vrijwillig en onbetaald 
donorschap is volgens Bailey het nationale 
beleid in afzonderlijke landen. “Sommige 
overheden geloven bijvoorbeeld in een vrije 
markt op dit gebied. De WHO kan aan haar 
lidstaten alleen op feiten gebaseerd advies 
geven, het nationale beleid is uiteindelijk 
aan de lidstaten zelf. De bloedinzameling 
zoals die in Nederland door Sanquin wordt 
georganiseerd, is een mooi voorbeeld om ons 
standpunt te onderstrepen.” Een ander speer-
punt voor de WHO is investeren in technologie 
om bloed nog veiliger te maken. “Het zou 
geweldig zijn als we geen enkele groep meer 
hoeven uit te sluiten van donorschap. Neem 
de recente schietpartij in een homoclub in 
Orlando. De homoseksuele gemeenschap 
aldaar wilde dolgraag bloed doneren, maar 
mocht het niet. Dat was heel frustrerend en 
pijnlijk voor ze.”

Samenwerking
Bailey hoopt dat rijkere landen meer gaan 
samenwerken om armere landen te helpen 
hun bloedinzameling te verbeteren. “Op dit 
moment zijn 25 landen bijvoorbeeld nog 
niet in staat om al het gedoneerde bloed te 
screenen op infectieziekten, door gebrek aan 
materialen en slechte laboratoriumomstandig-
heden. Een programma zoals dat van Sanquin 
(Sanquin Consulting Services – red.) om armere 
landen te helpen met advies en materiële 
ondersteuning juichen we vanuit de WHO 
van harte toe. We stimuleren ook dat er meer 
kennis wereldwijd wordt gedeeld. Die kennis 
hoeft niet alleen van het rijke noorden naar 
het arme zuiden te gaan. Sommige van de 
meest innovatieve gezondheidsinformatie-
systemen worden juist in armere landen 
ontwikkeld. De open source software bijvoor-
beeld die nu wereldwijd veel gebruikt wordt 
voor patiëntendossiers, is ooit ontwikkeld 
in een klein plaatsje in Sub-Sahara Afrika. 
Zo zie je maar weer: necessity is the mother of 
invention.”
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De wetenschapsagenda 
van Sanquin

Onderzoek

Frank van Kolfschoten

Ook Sanquin stuurde vorig jaar onderzoeks-
vragen in voor de Nationale Wetenschaps-
agenda (NWA). Uit in totaal 11.700 vragen 
destilleerde de NWA-stuurgroep uiteindelijk 
140 overkoepelende vragen. Directeur 
Research René van Lier legt uit hoe de vijf 
medical needs die Sanquin drie jaar geleden 
formuleerde om zichzelf te positioneren in 
het nationale onderzoekslandschap, hebben 
geleid tot de Sanquin Wetenschapsagenda, 
die nauw aansluit bij de overkoepelende 
vragen van de NWA.

November vorig jaar presenteerde de Kennis-
coalitie de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) aan minister Bussemaker. Deze agenda 
was het resultaat van een unieke raadpleging 
van de Nederlandse bevolking, waarbij ieder-
een de gelegenheid kreeg om vragen in te 
dienen die de wetenschap naar hun mening 
zou moeten beantwoorden. Tot grote verras-
sing van de NWA-stuurgroep die dit in goede 
banen moest leiden kwamen er liefst 11.700 
vragen binnen, waarvan 7080 van burgers. 
De andere 4620 vragen waren afkomstig 
van bedrijven, onderzoeksgroepen, scholen 
en wetenschappelijke instituten, waaronder 
ook vragen van medewerkers van Sanquin 
en vragen waar Sanquin als expertcentrum 
wordt genoemd.
De stuurgroep onder leiding van terrorisme-
hoogleraar Beatrice de Graaf en hoogleraar 
economie Alexander Rinnooy Kan moest 
overuren maken om al deze duizenden 
vragen onder te brengen in clusters van 
meer behapbare vragen. Uiteindelijk lukte 
het met hulp van jury’s en speciale software 
om 140 overkoepelende vragen te formuleren. 
Deze overkoepelende vragen bracht de 
stuurgroep vervolgens onder in thematische 
‘routes’. Deze routes moeten ertoe leiden dat 
de vragen worden omgezet in daadwerkelijk 
onderzoekbare onderwerpen. Daarbij zullen 
de wetenschapsagenda’s die onderzoeks-
instellingen op verzoek van de NWA-stuur-
groep hebben opgesteld ook een rol spelen, 
met een duidelijke koppeling naar de 140 
overkoepelende vragen.
Als de routes zijn doorlopen (in de gezond-
heidszorg zijn dat: Personalized medicine; 
Regeneratieve geneeskunde; en Gezondheids-

zorgonderzoek, preventie en behandeling) 
zal de NWA-stuurgroep een meerjarige 
investeringsagenda voor het wetenschap-
pelijk onderzoek opstellen, die in september 
2016 bekend wordt gemaakt. Het huidige 
kabinet heeft vooralsnog geen geld beschik-
baar gesteld voor de NWA, maar de algemene 
verwachting is dat deze een grote rol zal 
gaan spelen bij de toekomstige verdeling van 
onderzoeksgelden door een nieuw kabinet. 
Geen enkel onderzoeksinstituut kon zich 
daarom permitteren om de NWA te negeren.

Herijking
“Ook Sanquin heeft de ontwikkelingen rond 
de Nationale Wetenschapsagenda op de voet 
gevolgd”, zegt René van Lier, directeur van 
de divisie Research van Sanquin. “Wij hebben 
onze medewerkers verzocht om onderzoeks-
vragen in te sturen die aansluiten bij het 
onderzoek dat wij hier al doen. En toen de 
overkoepelende vragen eenmaal bekend 
waren zijn we gedetailleerd gaan bestuderen 
hoe ons lopende en geplande onderzoek daar 
in zou kunnen passen. De uitkomst daarvan 
is de Wetenschapsagenda Sanquin.”
Van Lier zegt dat Sanquin de afgelopen jaren 
in feite al heeft geanticipeerd op het gedachte-
goed achter de NWA, die samenwerking, 
creativiteit en vernieuwing moet stimuleren 
en partijen en thema’s moet verbinden. 
Wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij 
zouden door de NWA dichter bij elkaar moeten 
komen.
“De kijk van beleidsmakers op onderzoek is 
sinds 2008/2009 geleidelijk veranderd”, zegt 
Van Lier. “Onderzoekers moesten bij subsidie-
aanvragen voor projecten steeds meer aan-
geven wat het project kon betekenen voor de 
gebruiker, ook bij fundamenteel onderzoek. 
In de gezondheidszorg moesten we duidelijker 
uitleggen hoe kennis en vernieuwende 
technologie kon leiden tot betere diagnoses 
en behandelingen voor de patiënt.”
Omdat het medische veld steeds nadrukke-
lijker vroeg naar dat translationele aspect, 
heeft Sanquin in 2013 haar onderzoek 
opnieuw gepositioneerd, als onderdeel van 
een algehele herijking van de strategie. Veel 
van de onderzoeksactiviteiten van Sanquin 
zijn georganiseerd in afdelingen die in het 

René van Lier (Tilburg, 1956) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
startte in 1983 zijn promotieonderzoek bij het 
Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusie-
dienst (CLB) van het Nederlandse Rode Kruis in 
Amsterdam. Daarna was hij bij het CLB senior 
onderzoeker op de afdeling Klinische Viro-
immunologie, hoofd van het Laboratorium voor 
Cellulaire immunologie en hoofd van de afdeling 
Immunobiologie. In 2000 werd hij hoogleraar 
Experimentele immunologie aan de UvA en ver-
volgens ook hoofd van de afdeling Experimentele 
immunologie in het AMC en voorzitter van de 
AMC Research Council. In september 2010 trad hij 
toe tot de Raad van Bestuur van Sanquin en werd 
hij tevens directeur van de divisie Research.
r.vanlier@sanquin.nl
https://www.linkedin.com/in/rene-van-lier-aa892567
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verleden zijn gevormd. “Maar als je kijkt 
naar wat de gezondheidszorg nodig heeft 
van Sanquin, dan heb je weinig aan die 
historische onderverdeling van research in 
afdelingen”, legt Van Lier uit. “We hebben 
ons daarom afgevraagd op welke terreinen 
Sanquin een wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan de gezondheidszorg. Aan welke ‘medical 
needs’, welke medische behoeften, werken we 
precies binnen al die afdelingen? We hebben 
vervolgens vijf thema’s geformuleerd die dicht 
aansluiten bij de wezenlijke problematiek 
waar Sanquin aan werkt en bij de producten 
en diensten die wij leveren en die vrijwel 
niemand anders levert in de Nederlandse 
gezondheidszorg.”

Vijf medical needs
Deze vijf medical needs zijn: anemie, bloeden 
en hemostase, kanker, immuundeficiëntie 
en veroudering, ontstekings- en vaatziekten. 
Van Lier loopt de medical needs één voor één 
na, te beginnen met anemie. “De gift van 
de bloeddonor bewerken wij onder andere 
tot rode-bloedcelconcentraten die we aan 
ziekenhuizen leveren voor mensen die te 
weinig erytrocyten hebben. Deze bloedvoor-
ziening blijft uitdagend door de continue 
aandacht voor het op peil houden van het 
aantal bloeddonors, de afname van de vraag 
naar bloed, de verspreiding van bloedover-
draagbare ziekten door wereldwijd verkeer 
en groter risico op immunisatie door grotere 
diversiteit in bloedgroepen in onze multi-
etnische samenleving. We hebben daarom 
zes onderzoekslijnen uitgezet om meer bloed 
op maat te kunnen geven, zodat we toe kunnen 
met minder transfusies en immunisatie en 
transfusieziekten kunnen voorkomen.” Deze 
onderzoekslijnen sluiten naadloos aan bij 
negentien overkoepelende vragen uit de NWA.

Bloeden en hemostase is van oudsher een 
centrale medical need van Sanquin. “We leveren 
al decennia producten voor het oplossen van 
stollingsproblemen bij patiënten met ernstige 
bloedingen. De drie onderzoekslijnen die we 
hebben voor preventie van stollingsproblemen 
en voor de verbetering van bestaande 
behandelingen dragen eveneens bij aan over-
koepelende vragen.”

Een derde medical need is kanker. Van Lier: 
“Zorg voor kankerpatiënten en nieuwe 
therapieën tegen kanker behoren over tien 
jaar tot de grootste taken binnen de gezond-
heidszorg. Sanquin speelt een belangrijke rol 
bij de ondersteunende therapie van deze 
patiënten, door het leveren van transfusie-
producten maar ook van stamcellen die we 
isoleren. We maken ook nieuwe cellulaire 
producten met een aantal partners, zoals het 
NKI, om nieuwe vormen van immunotherapie 
beschikbaar te krijgen voor de kliniek (zie 
ook het artikel op pagina 5-7); en we doen 
onderzoek naar zogenaamde checkpoint 
antistoffen.” Deze drie onderzoekslijnen kunnen 
antwoorden geven op 23 overkoepelende 
vragen.”

De vierde medical need, immuundeficiëntie 
en veroudering, is eveneens ruim vertegen-
woordigd in de NWA, met achttien over-
koepelende vragen. “Ze sluiten aan bij onze 
onderzoekslijnen over antistof-preparaten, 
stamceltransplantatie en het verminderd 
werkzame immuunsysteem bij veroudering 
en ziekte”, signaleert Van Lier.

Ook de vijfde medical need, ontstekingen 
en vaatziekten, keert overvloedig terug in de 
overkoepelende vragen. Van Lier: “Een van 
de speerpunten is de vraag hoe bloedvaten 
gezond zouden kunnen worden gehouden 
tijdens het verouderingsproces. We hebben 
bijvoorbeeld een onderzoekslijn waarbij we 
diagnostische vasculaire markers proberen 
te ontwikkelen voor vasculaire schade. En in 
een andere onderzoekslijn werken we aan 
de ontwikkeling van een buiten het lichaam 
te gebruiken (humaan) testmodel van een 
bloedvat, waarin we kunnen zien hoe het 
bloedvat reageert na toediening van een 
geneesmiddel.”

Stroomlijning
De vijf medical needs hebben al vóór de 
ontwikkeling van de NWA gezorgd voor een 
inhoudelijke stroomlijning van Sanquins onder-
zoeksactiviteiten, zegt Van Lier. “Daardoor 
kunnen we ook veel makkelijker de link leggen 
met activiteiten van andere divisies van Sanquin 
en met externe samenwerkingspartners. 

Sanquin kan niet goed functioneren zonder 
een uitstekende relatie met de ziekenhuizen, 
want we behandelen zelf geen patiënten.”
Van essentieel belang voor Sanquin is ook 
een hele goede relatie met de universitaire 
labs, zegt Van Lier. “Een groot deel van 
Sanquin draait als een klassiek wetenschap-
pelijk instituut met promovendi en postdocs. 
We moeten promoties realiseren aan 
universiteiten en willen ook medewerkers 
hebben die parttime hoogleraar zijn. Sanquin 
is in feite al decennia gericht op samenwerking 
met verschillende partijen om innovatie te 
bewerkstelligen, precies zoals de Nationale 
Wetenschapsagenda dat ook graag ziet.”

https://vragen.wetenschapsagenda.nl/kennisinstelling/
sanquin
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Blood selfie

Jorie Tijs

Kunstbloed

Naar verluidt werd het woord ‘selfie‘ voor 
het eerst gebruikt in september 2002 op een 
Australisch onlineforum door iemand die zijn 
excuses aanbood voor het plaatsen van een 
onscherpe foto van zichzelf: “And sorry about 
the focus, it was a selfie”. Het maken van een 
zelfportret met een smartphone, webcam of 
digitale camera werd in eerste instantie een 
hit onder jongeren. Inmiddels heeft de hype 
iedereen bereikt en maken zelfs presidenten, 
astronauten en de paus selfies om die 
vervolgens op de sociale media te plaatsen.
Met zijn werk ‘Ghost in the Machine’, een 
zelfportret gemaakt van zijn eigen bloed, 
reageert de Amerikaanse kunstenaar Ted 
Lawson (1970) op deze ontwikkeling. 
Hoewel het niet om een zelfgemaakte foto 
van zichzelf gaat, typeert Lawson het werk 
toch als een selfie. Het kan beschouwd 
worden als kritiek op het grenzeloze narcisme 
dat volgens hem inherent is aan de selfie-
cultuur.

De kunstenaar kwam op het idee om zijn 
naaktportret levensgroot in bloed uit te 
beelden bij de voorbereiding van zijn solo-
tentoonstelling in 2014 bij de Joseph Gross 
Gallery in New York, de stad waar hij ook 
woont en werkt. In eerste instantie was hij 
helemaal niet van plan om zijn eigen bloed 
te gebruiken voor een kunstwerk. Het kwam 
voort uit een van zijn doorlopende onder-
zoeken naar de toepassingsmogelijkheden 
van nieuwe technologieën en technieken 
voor zijn kunstwerken. In die tijd was hij de 
mogelijkheden aan het onderzoeken van een 
‘Computer Numerically Controlled’ (CNC) 
freesmachine, een machine met een nume-
rieke, computergestuurde besturingstechniek. 
Vooraf geprogrammeerde ontwerpen in code-
taal worden door de machine met eindeloze 
precisie uitgevoerd. In een van zijn experi-
menten bond hij een pen aan de robotarm 
van de CNC-machine om te zien of hij er een 
maan mee kon tekenen. Het bleek heel goed 
te gaan en dat bracht hem op het idee om in 
plaats van traditionele inkt zijn eigen bloed 

Ted Lawson
Ghost in the Machine, 2014 
Bloed op papier, 122 x 244 cm
www.tedlawson.com, download, juni 2016
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te gebruiken bij een serie werken waaronder 
‘Blood Moon’ en ‘Ghost in the Machine’. 
Hij beschouwde het als logische stap in het 
proces en zag het ook als een kans om met 
zijn zelfportret de, in zijn ogen, doorgeslagen 
selfie-cultuur ter discussie te stellen.

Om zijn bloedeigen, ultieme selfie te creëren, 
maakte hij allereerst een naaktfoto van zich-
zelf. Met behulp van de grafische ontwerp-
programma’s Illustrator en Rhino zette hij de 
foto om in codetaal die de CNC-machine kon 
lezen. Vervolgens liet hij zich via een infuus 
in zijn arm aan de machine koppelen en liet 
het bloed via de infuusslang, op dezelfde wijze 
als normaal met inkt zou gebeuren, in de 
machine stromen. De machine produceerde 
patroontjes van bloed en zo ontstond er een 
gepixelde versie van Lawsons originele foto. 
In totaal duurde het maken van de tekening 
ongeveer drie uur, maar om het gewenste 
resultaat te krijgen gingen er weken van 
programmeren en andere voorbereiding aan 
vooraf. Zo ervoer hij dat het werken met 
bloed, net als met andere vloeistoffen, niet zo 
eenvoudig is. Op papier heeft het de neiging 
te vervloeien en vlekken te veroorzaken. Om 
dat tegen te gaan construeerde hij een uit-
gebalanceerde platte tafel en gebruikte hij 
een vacuümzuiger om het papier zo strak 
mogelijk op de tafel te fixeren. Op deze 
manier werd het bloed egaal verdeeld over 
het papier en ontstonden er geen klodders 
of vlekken. Na afloop van het tekenproces 
behandelde hij het werk met een acrylvernis 
zodat de kleur en textuur van bloed goed 
behouden zouden blijven.

De totale hoeveelheid bloed die werd afgeno-
men is niet bekend maar volgens hem was 
het minder dan de halve liter die normaal bij 
bloeddonatie wordt afgegeven. In het begin 
vond Lawson het een naar idee om met zijn 
eigen bloed te werken, maar na verloop van 
tijd wende hij eraan en begon hij het als 
een alternatief soort inkt te zien en als een 
geweldig medium om mee te werken. Hij 
beschouwt ‘Ghost in the Machine en ‘Blood 
Moon’ nadrukkelijk als tekeningen en niet 
als (computer)prints. Ieder afgedrukt werk is 
uniek doordat er tijdens het maakproces 

bedoelde of toevallige gebeurtenissen (zoals 
onregelmatige toevoer van bloed of uitwerking 
ervan op papier) van invloed zijn geweest op 
het resultaat buiten de programmering om. 
Het creëren van organische en tegelijkertijd 
technologische werken met menselijke 
kenmerken zijn typerend voor Lawsons oeuvre. 
Zijn beelden en tekeningen balanceren 
vaak tussen computerprogrammering en 
beeldende kunst. Hij verkent in zijn werk de 
momenten waarop een menselijke fout in 
het proces zijn stempel op gemechaniseerde 
perfectie drukt. Hij wil met zijn kunst laten 
zien hoe sterk mensen verbonden zijn met 
de voortschrijdende technologie, zich erdoor 
laten beïnvloeden en daarbij aantonen dat 
het een belangrijk deel uitmaakt van het 
dagelijks leven. 

Het maken van selfies is daar een sprekend 
voorbeeld van. Door de toevoeging van een 
camerafunctie op de mobiele telefoon en de 
ontwikkeling van sociale media werd het 
voor iedereen heel makkelijk om een foto 
van zichzelf te maken en meteen de wereld 
in te zenden om aandacht voor zichzelf te 
vragen. Tot de uitvinding van de fotografie 
was het demonstreren van meesterschap en 
zelfonthulling de belangrijkste reden voor 
kunstenaars om een zelfportret te maken. Het 
genre ontwikkelde zich in de loop der tijd en 
evolueerde steeds meer naar zelfopvoering en 
zelfpresentatie. In het huidige selfie-tijdperk 
met de camera altijd bij de hand en de 
oneindige digitale mogelijkheden is de 
intimiteit van een zelfportret in besloten sfeer 
verdwenen om plaats te maken voor vrij 
toegankelijke openbaarheid met ongekende 
reikwijdte. En daar heeft Ted Lawson op 
ingenieuze wijze gebruik van gemaakt. Door 
zijn kunstwerk nadrukkelijk een selfie te 
noemen in plaats van een zelfportret en het 
hele maakproces vast te leggen op video en 
foto’s heeft hij een uitgelezen mogelijkheid 
gecreëerd een zo’n groot mogelijk publiek te 
bereiken. Nadat hij een video van ‘Ghost in 
the Machine’ alias ‘Blood Robot Selfie’ online 
had gezet, werd het al snel opgepikt en op 
internet gedeeld door grote nieuwssites zoals 
de Huffington Post, Juxtapoz Magazine en 
CNN. Een virale hit was geboren.

Referenties
Video ‘Ghost in the Machine’ te bekijken op website 
kunstenaar: www.tedlawson.com/reviews-press.
Liz Stinson, This artist had a robot print his selfie with ink 
made from his own blood’, Wired Magazine, 2014
Priscilla Frank, ‘And here is the selfie made out of blood 
you’ve (maybe) been waiting for’, Huffington Post, 2014
Nina Azzarello, Designboom, ‘Robotic blood printer draws 
Ted Lawson’s nude self-portrait’, Newsletter 428,187, 2014
Dezeen magazine, ‘Ted Lawson uses his own blood to print a 
self-portrait with a CNC-machine’, 2014

Ted Lawson
Blood Moon, 2014
Bloed op papier, 145 x 145 cm
www.tedlawson.com, download, juni 2016
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TIKI-studie geeft richting 
aan ITP-therapie

Onderzoek

Pieter Lomans

Kinderen met immuun-gemedieerde trombo-
cytopenische purpura (ITP) hoeven niet 
standaard behandeld te worden met intra-
veneus immuunglobuline (IVIg), zo blijkt 
uit de TIKI-studie. Op basis van voorlopige 
gegevens lijkt het geneesmiddel de 
chronische vorm van ITP namelijk niet terug 
te dringen. Voor een kleine minderheid van 
patiënten met een sterk verhoogde kans op 
ernstige, soms levensbedreigende bloedingen 
kan IVIg in de acute fase echter wel een 
belangrijk middel zijn. 

“Ouders schrikken enorm als hun kind van 
de ene op de andere dag vol zit met kleine 
bloeduitstortingen en blauwe plekjes”, zegt 
Marrie Bruin, kinderhematoloog in het 
UMC Utrecht. “Meestal denken ze namelijk 
instinctief aan kanker, aan leukemie. Maar 
het kan ook een acute vorm zijn van immuun-
gemedieerde trombocytopenie, kortweg ITP. 
Dan heeft het kind een probleem met de 
bloedplaatjes, die door het eigen immuun-
systeem worden aangevallen. Hoewel het in 
een enkel geval levensbedreigend kan zijn, 
gaat ITP in de meeste gevallen na enige tijd 
vanzelf weer over.”

Behandelneiging
Samen met Masja de Haas, clustermanager 
Immunohematologische Diagnostiek bij 
Sanquin en sinds kort ook hoogleraar Trans-
lationele Immunohematologie in Leiden, 
deed Bruin rond de eeuwwisseling onderzoek 
naar deze groep tamelijk zeldzame patiënten. 
In Nederland gaat het jaarlijks om ongeveer 
100 tot 120 patiënten, vrijwel allemaal (jonge) 
kinderen. De Haas: “Voornaamste doel van 
die studie was om te onderzoeken of we 
klinische en genetische factoren of biomarkers 
zouden kunnen vinden die het beloop van 
de ziekte ITP kunnen voorspellen. We waren 
vooral geïnteresseerd in de rol van poly-
morfismen van IgG-Fc receptoren, omdat deze 
betrokken zijn bij de immuun-gemedieerde 
afbraak van de bloedplaatjes bij ITP. Het idee 
was, dat patiënten met een IgG-Fc receptor-
profiel dat samengaat met actieve binding 
aan de autoantistoffen misschien meer kans 
hebben op de ziekte. In een vervolgonderzoek 
van Breunis en Kuijpers is aangetoond dat 

een van de type IgG-Fc receptoren, namelijk 
type FcRIIc, inderdaad vaker voorkomt bij 
patiëntjes met ITP. ”

Minder chronische patiënten?
Bij verdere analyse van de gegevens viel nog 
iets anders op. Normaal gesproken gaat ITP 
bij ongeveer 75 procent van de kinderen 
binnen een jaar vanzelf over. De resterende 
25 procent krijgt een chronische vorm, hoe-
wel een deel van deze kinderen in de jaren 
daarna alsnog beter wordt. Uit het onderzoek 
van Bruin en De Haas kwam echter naar 
voren dat bij gebruik van IVIg veel minder 
kinderen een chronische vorm ontwikkelden. 
Niet veel meer dan tien procent, tegen normaal 
gesproken 25 procent.
“Het was bijvangst, we hadden hier niet naar 
gezocht”, zegt Bruin. “Maar het was belangrijk 
genoeg om dit onverwachte resultaat nog eens 
goed te onderzoeken in een gerandomiseerde 
studie. Zeker toen in een grotere registratie-
studie een vergelijkbaar effect werd gevonden.” 
Vanaf 2004 werkten Bruin en De Haas aan 
de opzet van dit onderzoek, dat na enige tijd 
werd uitgevoerd door Katja Heitink, kinder-
hematoloog in het UMC Utrecht. Eind dit jaar 
promoveert ze op wat het TIKI-onderzoek is 
gaan heten: ‘Treatment with or without IVIg 
in Kids with acute ITP’.
De organisatie bleek een enorm karwei. Omdat 
de ziekte weinig voorkomt, lag samenwerking 
met buitenlandse instellingen voor de hand. 
Dat lukte niet, waarna Heitink met het nodige 
doorzettingsvermogen zestig Nederlandse 
ziekenhuizen in een onderzoeksnetwerk 
samenbracht. Met als basis een gemakkelijk 
toegankelijke website waar de betrokken 
kinderartsen hun patiënten konden aanmelden 
en randomiseren en waar ze tevens alle 
benodigde formulieren konden downloaden 
en gegevens over hun patiënten konden 
invoeren. De laatste van de tweehonderd 
patiënten werd ruim een jaar geleden 
geïncludeerd, zodat nu de analyse van alle 
gegevens kan plaatsvinden.

Selectief gebruik
Heitink: “We zien dat IVIg bij de meeste 
patiënten zorgt voor een toename van het 
aantal bloedplaatjes in het bloed. In de 

Marrie Bruin
Masja de Haas
Katja Heitink
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acute fase is het voor een beperkt aantal 
patiënten met een verhoogd risico op ernstige 
bloedingen een goede behandeloptie. Dat 
heeft soms ook te maken met de leeftijd en 
leefstijl van de kinderen. Op de vraag of het 
toedienen van IVIg op termijn leidt tot minder 
patiënten met chronische ITP – de aanleiding 
voor dit TIKI-onderzoek – kunnen we nog geen 
definitief antwoord geven, maar de eerste 
gegevens lijken erop te wijzen dat het niet zo 
is. Als dat in de definitieve analyse zo blijft, 
vervalt de reden om IVIg toe te dienen om 
de chronische variant te voorkomen. Wat 
blijft staan is het nut van toedienen van IVIg 
voor een beperkt aantal patiënten met moge-
lijk ernstige, levensbedreigende bloedingen.”
In het TIKI-onderzoek werden ondertussen 
veel meer zaken bekeken en gemeten. De data- 
en biobank van tweehonderd patiënten is een 
rijke bron voor verdere analyses. Een daar-
van is de vraag naar de kwaliteit van leven. 
“We hebben ook uitgezocht of patiënten en/
of ouders zich beter voelen als er IVIg wordt 
toegediend”, zegt Heitink. “Opmerkelijk 
genoeg maakt dat helemaal geen verschil. 
Na toediening van IVIg kijken de patiënten 
niet anders tegen hun aandoening aan en 
zijn ouders niet minder ongerust. Je ziet pas 
een duidelijke verbetering van de kwaliteit 
van leven als de ziekte over is, niet eerder.”

Alert afwachten
Bruin noemt die resultaten niet alleen voor 
Nederland, maar ook voor veel andere 
landen interessant: “Voorlopig wijst TIKI uit 
dat onze relatief afwachtende houding van 
‘wait and see’ voor het overgrote deel van de 
patiënten veilig en dus gerechtvaardigd is. 
Voor veel landen die niet over IVIg beschikken 
kan dat een geruststelling zijn. Daar bestaat 
vaak het idee dat ze te weinig zorg leveren, 
eenvoudigweg omdat ze het geneesmiddel 
niet hebben. Ons onderzoek wijst uit dat – 
zelfs al zouden ze de geneesmiddelen hebben 
– niets doen in verreweg de meeste gevallen 
de beste behandeling is. Gecombineerd met 
extra aandacht voor de kleine groep met 
een duidelijk verhoogd risico.”
De TIKI studie heeft al een schat aan informatie 
opgeleverd. Niet alleen is duidelijker geworden 
hoe vaak de ziekte voorkomt, maar ook hoeveel 

patiënten binnen een jaar genezen en wie 
daarna nog steeds last heeft van de ziekte 
(de chronische ITP patiënten). Ook in deze 
groep chronische patiënten treedt nog met 
enige regelmaat genezing op. Tegelijkertijd 
biedt de opgezette biobank voldoende aan-
knopingspunten voor verder onderzoek.

Twee aandoeningen?
De Haas: “Van alle patiënten wordt bloed 
afgenomen, zodat we daarin naar nieuwe, 
interessante aanknopingspunten kunnen 
zoeken. Een van de zaken die opvalt: de 
patiënten die sneller herstellen lijken een wat 
ander immunologische profiel te hebben dan 
de patiënten bij wie het herstel stukken minder 
voorspoedig verloopt. Op basis daarvan 
hebben we de hypothese ontwikkeld dat er 
risicofactoren vast te stellen zouden kunnen 
zijn die het individuele beloop van ITP bij 
de patiënten kunnen voorspellen. Zowel een 
infectie als vaccinatie kan de ITP uitlokken. 
Maar bij de snelle genezers lijkt er slechts een 
tijdelijke kruisreactiviteit aanwezig te zijn, 
waarbij het afweersysteem naast de bestrijding 
van de infectie ook de afbraak van de eigen 
bloedplaatjes in gang zet. Waarna de disbalans 
in het afweersysteem weer snel wordt recht-
getrokken. Bij de patiënten die slechter her-
stellen, lijkt het immuunsysteem meer moeite 
te hebben om de afweerreactie tegen de eigen 
eiwitstructuren van de bloedplaatjes weer uit 
te schakelen, en persisteert de ITP over een 
veel langere periode. De uitingsvorm is van 
beide aandoeningen hetzelfde, maar de onder-
liggende factoren verschillen en daarmee 
verschilt mogelijk ook de respons op therapie. 
Voorlopig is dit een werkhypothese, waar we 
met een vervolgbeurs van de Landsteiner 
Stichting voor Bloedtransfusie Research (LSBR) 
verder onderzoek naar doen, maar het geeft 
aan hoe we door het TIKI-onderzoek steeds 
beter zicht krijgen op de aandoening.”

Personalized medicine
“Enerzijds levert de TIKI-studie materiaal 
op waarmee we ingesleten overtuigingen 
over de ziekte op een evidence based manier 
kunnen ontzenuwen, zegt Bruin. “De vaak 
genoemde seizoensinvloed? Wij zien het niet 
terug. Anderzijds krijgen we nu ook meer 

zicht op de verschillende vormen die ITP 
kan aannemen. Hebben patiënten nog goed 
functionerende bloedplaatjes of niet? Zitten 
ze in de hoge risicogroep of niet? We gaan 
steeds meer tailormade, en personalized te 
werk. De komende jaren proberen we dat met 
verdergaand onderzoek alleen maar scherper 
te krijgen.”

Marrie Bruin (Noord-Scharwoude, 1955) studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Na de opleiding tot 
kinderarts in het AMC ging ze in 1987 naar het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis in Utrecht om zich in de hemato-oncologie 
te bekwamen. In het WKZ startte ze onderzoek naar 
immuungemedieerde cytopenieën, vanaf 1990 begon de 
samenwerking met de afdeling Immunohematologie van 
het CLB. Samenwerking met Masja de Haas leidde tot 
promotie in 2004 en dat onderzoek is tot heden gecontinueerd. 
Marrie Bruin werkt als kinderoncoloog in het Prinses Maxima 
Centrum voor kinderoncologie, deels in het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis op de afdeling Kinderhematologie.
m.bruin@umcutrecht.nl

Masja de Haas (Velsen, 1966) studeerde geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 1991 trad ze in dienst bij het 
CLB. Vier jaar later promoveerde ze op een onderzoek naar 
IgG Fc receptor type III. Vervolgens kreeg ze de opdracht binnen 
het CLB de vertaalslag te maken tussen ontwikkelingen in 
de research en innovatie binnen de diagnostiek. In 2008 
werd ze afdelingshoofd en sinds november 2010 cluster-
manager Immunohematologische Diagnostiek van Sanquin. 
In juni 2016 sprak zij haar oratie uit bij het aanvaarden 
van de leerstoel Translationele Immunohematologie aan 
de Universiteit Leiden.
m.dehaas@sanquin.nl
https://nl.linkedin.com/in/masja-de-haas-36240a87/en

Katja Heitink (Arkel, 1975) studeerde geneeskunde aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. Na haar opleiding tot 
kinderarts in het VU Medisch Centrum, startte ze in 2005 
met haar fellowship kinderhematologie en -oncologie in het 
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Al tijdens 
haar fellowship raakte ze betrokken bij de opzet en later ook 
de uitvoering van de TIKI studie. Het proefschrift over dit 
onderwerp hoopt ze op 17 november 2016 te verdedigen. 
Ze is momenteel werkzaam als kinderarts, hematoloog-
oncoloog en opleider in het Flevoziekenhuis in Almere. 
k.m.j.heitink-polle@umcutrecht.nl
https://nl.linkedin.com/in/katja-heitink-poll%C3%A9-b03136b2
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Data warehouse voor 
transfusiegegevens staat
in de steigers

Data-infrastructuur

Angela Rijnen

Data over bloedtransfusies, de uitwerking 
ervan op ontvangers en kenmerken van donors 
en ontvangers van bloedproducten herbergen 
een schat aan informatie. Tot nu toe werd 
die informatie projectmatig verzameld. Om 
zulke data structureel te kunnen gebruiken 
voor onderzoek, benchmarking en kwaliteits-
verbetering is het ‘Dutch Transfusion Data 
Warehouse’ in oprichting 

Zitten we op onze afdeling met het bloedpro-
ductengebruik op het goede spoor? Gebruiken 
we meer bloedproducten dan noodzakelijk is 
en zo ja: wat zijn daarvan de redenen? Zijn er 
indicaties voor transfusie waarbij bloed van 
een bepaalde categorie donors te prefereren is 
boven dat van andere? Welke rol speelt leef-
tijd van het bloedproduct of het Hb-gehalte van 
donors bij het effect van bloedtransfusies? 
Wie het antwoord op zulke vragen heeft, kan 
werken aan een nog veiliger en optimaler 
transfusiebeleid. Maar tot nu toe ontbreekt het 
in Nederland – net als in veel andere landen 
– aan de daartoe benodigde infrastructuur: 
een centraal bestand waarin al deze gegevens 
voorhanden zijn.

Keten volgen
De komende vijf jaar financiert Sanquin de 
bouw van het Dutch Transfusion Data Ware-
house. Deze nationale database moet gegevens 
van donors, ontvangende patiënten en bloed-
producten samenbrengen, zodat de keten van 
donor tot ontvanger helemaal te volgen is. 
Behandelaren, transfusieartsen, ziekenhuizen 
en Sanquin kunnen daaruit allerlei gegevens 
halen om bijvoorbeeld bloedgebruik per 
patiëntencategorie, trends in het gebruik van 
bloedproducten en risicofactoren in de keten 
te analyseren. Ziekenhuizen kunnen onderzoek 
entameren en hun eigen gebruik toetsen: 
benchmarking. Sanquin wil de data gebruiken 
om de transfusieketen verder te optimaliseren 
en meer inzicht te krijgen in risicofactoren voor 
complicaties. Dat laatste kan door gegevens 
van een groep patiënten te vergelijken met 
die van de totale groep van getransfundeerde 
patiënten. Daarvoor wordt samengewerkt met 
de onderzoekafdeling Clinical Transfusion 
Research in Leiden, die onder leiding staat 
van Prof. dr. Anske van der Blom.

Nieuwe issues
Aan de basis van het plan voor het data ware-
house liggen twee studies: PROfielen van 
Transfusie-Ontvangers (ofwel PROTON) I en 
II. PROTON I was een door ZonMw gefinan-
cierd project waarin alleen gegevens van 
transfusie-ontvangers van 1996 tot 2006 
werden verzameld. Doel van dit onderzoek 
was om aan de hand van overlevingscijfers 
van patiënten en patiëntencategorieën de 
toegevoegde waarde van nieuw in te voeren 
veiligheidstests en behandelingen van donor-
bloed te kunnen doorrekenen. Sanquin 
financierde zelf een vervolg, PROTON II, 
dat in 2012 startte. “Daarin zijn niet alleen 
gegevens verzameld over transfusie-ontvangers, 
maar ook het geslacht en de leeftijd van de 
donors van wie ze bloedproducten hadden 
ontvangen én donatie- en transfusiegegevens.” 
Aan het woord is Mart Janssen, hoofdonder-
zoeker van de afdeling Transfusion Technology 
Assessment van Sanquin. “Zo is de laatste 
jaren de vraag gerezen of de leeftijd van een 
bloedproduct invloed heeft op de uitkomst van 
de transfusie. Daarvoor moet je niet alleen 
weten wanneer een product is gedoneerd, 
maar ook wanneer het is toegediend. Zo zijn 
er allerlei aspecten te bedenken die de veilig-
heid en kwaliteit van transfusies mogelijk 
verder kunnen verbeteren. Die kun je alleen 
bestuderen als je gegevens over de hele keten 
bij elkaar brengt.”

Niet gewoon kopiëren
Dataverzameling voor PROTON II bleek een 
kwestie van lange adem. “Het liefst wil je een 
geautomatiseerde data-uitwisseling tussen 
deelnemende ziekenhuizen en Sanquin, maar 
dat is nog een ver-van-mijn-bed-show”, zegt 
Rianne Koopman. Samen met Mart Janssen 
is zij projectleider van het data warehouse. 
“Nu struint onze projectcoördinator Peter 
Kemper ziekenhuizen en hun ICT-managers 
nog af voor gegevensbestanden. Alle ICT-
systemen werken weer net anders. De query’s 
die in PROTON I zijn gedraaid, zijn inmiddels 
weer anders. Wat het ook ingewikkeld maakt, 
zijn de codes die worden gehanteerd voor 
opnamediagnose en waar er duizenden 
van zijn. Die wil je terugbrengen tot een aan-
tal hoofdgroepen.”

Mart Janssen
Rianne Koopman
Peter Kemper
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“Toen ik begon dacht ik: die dataverzameling 
kan niet moeilijk zijn – we kopiëren de ge-
gevens gewoon”, lacht Peter Kemper. “Maar 
zo werkt het niet. We gebruiken gegevens uit 
drie verschillende bronnen: laboratorium-
informatiesystemen, ziekenhuisinformatie-
systemen en de landelijke TRIP (Transfusie-
en Transplantatiereacties in Patiënten)-
registratie. De laboratoriuminformatiesystemen 
staan vaak los van de ziekenhuisinformatie-
systemen, dus moet je gegevens gaan koppelen. 
Soms hebben ziekenhuizen eigen coderingen, 
bijvoorbeeld om verrichtingen te registreren, 
en dan is het lastig om datasets uniform te 
krijgen. Ook tussen de TRIP-registratie en de 
andere datasets bestaan soms discrepanties.”

Drijfveren van ziekenhuizen
Sociaal geneeskundige Martine de Bruijne bij 
VUmc bevestigt dat de opzet van een data-
bestand ingewikkelder blijkt dan gehoopt was. 
Samen met Rianne Koopman was ze betrokken 
bij een vergelijkend onderzoek naar vermoede-
lijke verschillen in bloedgebruik bij hartchirurgie 
met als doel te achterhalen hoe je met toedie-
ning van zo min mogelijk bloed een optimaal 
resultaat bij de patiënten bereikt. “PROTON 
II begon toen net en wij hadden soortgelijke 
data nodig.” Ze raakte bij PROTON II betrokken 
en ze juicht het toe dat met het Dutch Trans-
fusion Data Warehouse gegevens structureel 
worden verzameld, zodat zorgverleners en 
onderzoekers daar gebruik van kunnen maken 
voor kwaliteitsdoeleinden. “Als het bij één 
project blijft, zoals destijds met PROTON I, 
dan houdt de dataverzameling na afloop van 
het project op. Je moet het permanent goed 
regelen. En één van de succesfactoren daarbij 
is dat deelnemers aan het data warehouse, 
dus ziekenhuizen die data aanleveren, daar-
van zelf ook gebruik maken.” Peter Kemper: 
“De drijfveren om gegevens te leveren zijn 
vooral benchmarking en wetenschappelijk 
onderzoek. Ik kom ambitieuze artsen tegen 
die wetenschappelijk onderzoek willen doen 
maar die daarvoor zelf onvoldoende gegevens 
hebben. Door een cluster te vormen – met 
andere ziekenhuizen of samen te werken 
met promovendi van Sanquin – kan het dan 
wel. Zo is inmiddels het landelijk Consortium 
Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht 

waar behandelaars en onderzoekers met inte-
resse in transfusie-onderzoek zich bij kunnen 
aansluiten. Het data warehouse kan daar een 
belangrijke rol in spelen.”
Mart Janssen benadrukt dat het aanleveren 
van data over transfusie veel minder ingewik-
keld is dan data voor veel klinische studies. 
“Wij vragen alleen gegevens die ziekenhuizen 
al standaard registreren.”

Toetsing 
Voor PROTON I leverden twintig ziekenhuizen 
data aan. Het ging toen om relatief weinig 
gegevens. In totaal zijn zo’n veertig zieken-
huizen nodig om een representatief beeld van 
de Nederlandse transfusiepraktijk te vormen. 
“Nu zijn er veertien ziekenhuizen bezig om 
data beschikbaar te maken”, weet Mart Janssen. 
“Van zes hebben we alle gegevens nu in huis, 
van drie een eerste proefset, nog eens drie zijn 
heel actief bezig query’s te ontwikkelen om data 
beschikbaar te maken en twee ziekenhuizen 
wachten op herziening van het reglement.” Dat 
reglement is er inmiddels, vertelt Peter Kemper. 
“We hebben het opgesteld samen met een jurist 
van het VUmc. Alles is omschreven: privacy, 
rechten en plichten van de dataleveranciers, 
data-uitwisseling, de projectdoelstellingen en 
wie wanneer toegang heeft tot welke data.”
Rianne Koopman: “Privacy is heel belangrijk. 
We hebben de opzet laten toetsen door de 
Medisch Ethische Toetsings Commissie. 
De donor- en patiëntendata worden versleuteld 
en gepseudonimiseerd verzonden. Binnen de 
database worden de gegevens nogmaals ver-
sleuteld. Verder hebben we afgedekt dat externe 
partijen bij publicatie gegevens tot individuele 
patiënten of ziekenhuizen kunnen herleiden.”
Een adviesraad houdt er toezicht op dat 
onderzoek met data uit het datawarehouse 
plaatsvindt volgens het reglement en toetst 
vooraf de aanvragen voor datagebruik. Rianne 
Koopman: “Iedereen die gegevens wil hebben, 
ook Sanquin en deelnemers, moet een officieel 
verzoek daartoe doen. Deelnemende zieken-
huizen hebben ook de mogelijkheid tot 
een opt-out: zodat hun gegevens voor een 
bepaalde aanvraag niet worden verstrekt.”
Het Dutch Transfusion Data Warehouse 
wordt in de toekomst waarschijnlijk in een
zelfstandige stichting ondergebracht. 

Rianne Koopman (Veldhoven, 1961) studeerde geneeskunde 
in Nijmegen van 1979 tot 1986. Daarna specialiseerde ze 
zich tot internist en werkte van 1993 tot 2003 als staflid op 
de afdeling Hemostase/Trombose (later Vasculaire genees-
kunde) in het AMC. Ze promoveerde op onderzoek naar de 
verbetering van de diagnose en behandeling van veneuze 
trombo-embolieën. Sinds 2003 werkt ze bij de Unit Transfusie-
geneeskunde van Sanquin, waar ze manager is. 
r.koopman@sanquin.nl

Mart Janssen (Nijmegen, 1964) studeerde Werktuigbouw-
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2000 
maakte hij een switch naar de statistiek, en hij is sinds 2002 
werkzaam als onderzoeker Health Technology Assessment 
bij het UMC Utrecht. In 2010 promoveerde hij op het proef-
schrift ‘Modelling Blood Safety’ en sinds 2012 is hij Principal 
Investigator van de afdeling Transfusion Technology As-
sessment van Sanquin. 
m.p.janssen@umcutrecht.nl
https://nl.linkedin.com/in/mart-janssen-phd-00b92b12

Peter Kemper (Dokkum, 1984) studeerde communicatie en 
psychologie aan de Universiteit van Twente. Zijn promotie-
onderzoek richtte zich op de effectiviteit van crew resource 
management op de intensive care. Daarna verrichtte hij 
onderzoek naar toezicht op polyfarmacie bij kwetsbare 
ouderen. Sinds 2014 werkt Kemper bij de afdeling Klinische 
Transfusieresearch van Sanquin en het Julius Centrum van 
het UMCU, als projectcoördinator van het Nederlandse 
Bloedtransfusie Data Warehouse. 
p.kemper@sanquin.nl
https://nl.linkedin.com/in/peter-kemper-86154771

Martine de Bruijne (Utrecht, 1967) is sociaal geneeskundige. 
Ze studeerde geneeskunde en medische informatiekunde aan 
het AMC en promoveerde als klinisch epidemioloog aan het 
Erasmus MC. Ze is universitair hoofddocent aan de afdeling 
Sociale Geneeskunde van het VUmc waar ze onderzoek doet 
naar kwaliteit en patiëntveiligheid in de gezondheidszorg. 
mc.debruyne@vumc.nl
https://nl.linkedin.com/in/mcdebruyne

Martine de Bruijne
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Biologicals betrouwbaar 
te vangen in papier

Diagnostiek

Pieter Lomans

Vaker de bloedspiegel van biologicals bepalen 
levert veel voordelen op. Een betere en meer 
persoonlijke patiëntenzorg, minder zorgkosten, 
en een beter inzicht in de farmacokinetiek. 
De veneuze bloedafname die daarvoor nodig 
is, is echter vervelend voor de patiënt en 
lastig voor de zorg. Sanquin heeft nu een 
bloedspot-technologie ontwikkeld, die prima 
werkt op elk gewenst tijdstip. Prikje in de 
vinger, bloeddruppel op papier en Sanquin 
leest – binnenkort vrijwel geheel geauto-
matiseerd – de gegevens uit.

Biologicals zijn belangrijke geneesmiddelen 
voor reumapatiënten. De behandeling met 
een TNF-blokker, zoals adalimumab of 
etanercept, is effectief maar helaas ook 
prijzig. Dat zijn ook meteen twee redenen 
om de dosis zo goed mogelijk af te stemmen 
op de individuele patiënt. “Zo’n biological 
werkt optimaal als de patiënt er voldoende 
van binnenkrijgt, meer is overbodig.”, zegt 
Theo Rispens, onderzoeker bij de afdeling 
Immunopathologie van Sanquin.

Te vroeg of te laat
Zo’n optimale dosis voor elke patiënt ligt echter 
niet voor de hand, want op dit moment krijgt 
iedereen – jong of oud, dik of dun, man of 
vrouw – standaard dezelfde dosis toegediend. 
Meestal gebeurt dat eenmaal per vier weken 
per infuus in een ziekenhuis. “Dan kan 
makkelijk wat bloed worden afgenomen om 
de concentratie van het geneesmiddel in het 
bloed te controleren”, zegt Eva Kneepkens, tot 
voor kort werkzaam als arts-onderzoeker bij 
reumacentrum Reade.
Voor het goed monitoren van de bloedspiegel 
is dat ene meetmoment niet toereikend. Bij 
een hoge spiegel had de patiënt misschien 
wel een week later kunnen komen. Vaker 
checken – dus veneus bloed afnemen – stuit 
echter op praktische bezwaren, omdat 
patiënten daarvoor speciaal naar de kliniek 
of het ziekenhuis moeten. Rispens, Kneepkens, 
onderzoeker en testontwikkelaar Karien 
Bloem en hoofd van het Biologicals Lab 
Annick de Vries vroegen zich af of dat niet op 
een andere manier zou kunnen.

Betrouwbare bloedspot
Een mogelijk alternatief om te allen tijde 
te kunnen meten, is een vingerprikje dat 
patiënten zelf op elk moment kunnen uit-
voeren. De patiënten vangen de bloeddruppel 
op een papiertje op en sturen dat per post 
naar Sanquin voor analyse. De techniek 
wordt wel vaker gebruikt, maar nog niet 
eerder om zowel de aanwezigheid als de hoe-
veelheid van specifieke eiwitten – de biolo-
gicals – in bloed te analyseren. Dus moest er 
voor de test het een en ander worden ontwik-
keld en aangepast, wat vooral het werk van 
Bloem is geweest.
“De standaard is natuurlijk de meting in 
veneus serum”, zegt Bloem. “Wij wilden 
werken met ingedroogde bloedspots die we 
uit papier moesten halen. Dat geëxtraheerde 
bloed is niet zomaar te vergelijken met 
serum, dus moet je ‘papierbloed’ kunnen ver-
gelijken en vertalen naar veneus serum.” Bij 
Reade heeft Kneepkens een patiëntengroep 
adalimumab-gebruikers geïncludeerd die zo-
wel de papieren bloedspots als veneus bloed 
wilden aanleveren. “Op die manier konden 
we de ‘papieren’ testresultaten vergelijken 
met de standaardgegevens en een betrouw-
bare vertaalslag maken. Verder hebben we 
ook vastgesteld dat het bloed op de kaartjes 
bij kamertemperatuur zeker drie maanden 
lang goed blijft voor analyse.”

Personalized medicine
De gegevens uit het onderzoek, die binnen-
kort in een artikel worden gepubliceerd, zijn 
dus veelbelovend. Niet alleen kan met een 
prikje in de vinger de veneuze bloedafname 
worden vervangen. Het betekent ook dat er 
nu in principe op elk tijdstip eenvoudig een 
meting kan worden gedaan. “Daarmee ligt 
de weg open naar ‘personalized medicine’, 
naar een veel meer op de individuele patiënt 
afgestemde behandeling.”, zegt Annick de 
Vries. “Als blijkt dat je een paar dagen voor 
toediening van het geneesmiddel nog een 
hele hoge bloedspiegel hebt, dan kun je 
die afspraak naar achter schuiven. Of juist 
naar voren halen als je spiegel al te laag 
is. Aanpassing van de dosis is nu nog niet 
mogelijk, omdat adalimumab in standaard-
doseringen wordt geleverd. Minder inspuiten 

Theo Rispens
Eva Kneepkens
Karien Bloem
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betekent dat je het restant moet weggooien.”
Om de bloedspot-technologie voor de spiegel-
bepaling van biologicals grootschalig te gaan 
inzetten, proberen Rispens, Bloem en De Vries 
zoveel mogelijk te automatiseren. Nu gebeurt 
de analyse nog overwegend handmatig, wat 
arbeidsintensief en relatief duur is. Op korte 
termijn moet dat sterk geautomatiseerd met 
‘high throughput’ kunnen, waardoor veel 
bloedspots tegen relatief lage prijzen kunnen 
worden verwerkt. “Diverse farmaceuten zijn 
zeer geïnteresseerd in het systeem en willen 
er waarschijnlijk graag gebruik van gaan 
maken. Ook uit ziekenhuizen en zorginstel-
lingen hoor ik vergelijkbare geluiden.”, zegt 
De Vries.

Farmacokinetiek
De bloedspot-techniek draagt niet alleen bij 
aan een effectiever geneesmiddelgebruik 
en goedkopere zorg. Rispens: “De papieren 
spiegelbepalingen kunnen ook meer inzicht 
geven in de farmacokinetiek van deze 
geneesmiddelen. We weten nu niet goed hoe 
die in elkaar zit. Daalt de bloedspiegel van 
biologicals in een rechte lijn, laat die een 
sterke curve zien? Zonder tussenmetingen 
krijg je dat niet in beeld. Terwijl je graag wilt 
weten of het geneesmiddel snel verdwijnt 
omdat het massaal aan zijn ‘target’ bindt, 
of het misschien in toenemende mate wordt 
weggevangen door antistoffen die sommige 
patiënten aanmaken, enzovoort. Ook voor 
dit wat fundamentelere onderzoek biedt de 
techniek interessante aanknopingspunten.”

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

Oratie

Oratie Masja 
de Haas

Anneke de Regt

In juli 2015 werd dr. Masja de Haas benoemd 
tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden op de leerstoel ‘Translationele Immuno-
hematologie’. Op 3 juni jl. hield zij haar 
oratie met als titel ‘Verbinden in de keten’. 

In Nederland beschikken we over een uitgebreid 
getypeerd donorbestand, waardoor we voor 
verschillende groepen patiënten de vorming 
van alloantistoffen tegen bloedgroepantigenen 
van donorerytrocyten kunnen voorkomen. 
Dit vermindert de kans op transfusiereacties 
en vereenvoudigt de selectie van donorbloed! 
Niet alle patiënten ontvangen preventief 
gematcht bloed. De Haas wil kunnen voor-
spellen welke patiënten ongewenste afweer-
reacties tegen donorbloed zullen ontwikkelen. 
“Dan kunnen we voor hen donorbloed zoeken 
dat beter op hun eigen bloed lijkt. Het uiteinde-
lijke doel is om iedere patiënt goed gematcht 
bloed te geven. Ook besteden we aandacht 
aan bloedtransfusies bij patiënten met een 
andere etnische afkomst, die andere bloed-
groepkenmerken hebben.”
Niet alleen na een bloedtransfusie, maar ook 
tijdens de zwangerschap kunnen problemen 
door alloantistoffen tegen erytrocyten ontstaan. 
Het is belangrijk om zwangerschappen met 
een hoog risico op hemolytische ziekte van 
de foetus en pasgeborene tijdig te herkennen. 
Het toetsen van nieuwe tests die de bekende 
antistof afhankelijke cellulaire cytotoxiciteitstest 
(ADCC) test kunnen vervangen is onderdeel 
van het onderzoek dat binnen de leerstoel valt.
Er zijn ook patiënten bij wie het afweersys-
teem het eigen bloed afbreekt. Soms ontstaat 
de afweerreactie spontaan, soms wordt die 
uitgelokt door bijvoorbeeld kanker of een 
infectie. “Het heeft zin om de antistoffen die 
het bloed afbreken op te sporen en te zien 
wat die precies doen”, zegt De Haas. “Ik wil 
ervoor zorgen dat de kennis over bloedgroep-
kenmerken en antistoffen tegen deze kenmer-
ken toeneemt, voor de behandeling van de 
patiënt wordt toegepast en goed toegankelijk 
blijft. Juist daarom is het goed dat er nu een 
leerstoel is.”

www.lumc.nl/over-het-lumc/hoo/oraties-redes/2016/oratie-

de-haas/

Eva Kneepkens (Rotterdam, 1979) studeerde geneeskunde 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 is zij als 
arts-onderzoeker gestart met een promotietraject bij 
Reade onder begeleiding van de reumatologen prof. 
M.T. Nurmohamed en dr. G.J. Wolbink. Binnenkort hoopt 
zij haar thesis Therapeutic drug monitoring to optimize 
biological treatment: possibilities and challenges te kunnen 
verdedigen (Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit 
van Amsterdam). Momenteel is zij werkzaam als arts-
onderzoeker bij het OLVG te Amsterdam.
e.l.kneepkens@olvg.nl
https://nl.linkedin.com/in/eva-linda-kneepkens-0517a325

Karien Bloem (Zaanstad, 1985) studeerde biomedische 
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij 
promoveerde in 2013 aan de Vrije Universiteit van Amster-
dam op een onderzoek naar de functie en specificiteit van 
suiker-bindende receptoren op dendritische cellen. Sinds 
2013 is zij werkzaam bij Sanquin als postdoctoraal onder-
zoeker in de testontwikkeling voor de afdeling Biologicals 
van Sanquin Diagnostiek en Immunopathologie van 
Sanquin Research.
k.bloem@sanquin.nl
https://nl.linkedin.com/in/karien-bloem-5332982b

Annick de Vries (Utrecht, 1970) studeerde medische biologie 
aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich speciali-
seerde in de neurobiologie. In 2000 promoveerde De Vries 
aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de rol van 
sensorische neuronen in allergische astma. Ze werkte als
postdoc aan de University of Bristol en aan de University of 
Edinburgh op het gebied van de neuro-immunologie en was 
gasthoogleraar aan de KU Leuven. Sinds 2015 is ze hoofd 
van de afdeling Biologicals van Sanquin Diagnostiek.
annick.devries@sanquin.nl
https://be.linkedin.com/pub/annick-de-vries/8/474/3b8

Annick de Vries
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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 website (www.sanquin.nl/
research).

Dendritische cellen voor anti-kanker therapie
Kolanowski ST, van Schijndel GM, van Ham SM, Ten Brinke 

A. Adaptation to replating of dendritic cells synergizes with 

Toll-like receptor stimuli and enhances the pro-inflammato-

ry cytokine profile. Cytotherapy 2016; 18(7):902-10.

Als aanjagers van de verworven immuun-
respons, kunnen dendritische cellen (DCs) 
worden ingezet als immuuntherapie bij 
kanker. Bij maturatie produceren DCs pro-
inflammatoire cytokinen die T-cellen sturen 
in de richting die nodig is voor anti-kanker-
therapie. Verder optimaliseren van DC matu-
ratie kan de werking van DCs voor klinische 
toepassing verbeteren. Sonja Kolanowksi en 
collega’s van de onderzoekafdeling Immuno-
pathologie beschrijven in dit artikel dat door 
opnieuw uitplaten van DCs, gevolgd door 
een periode van rust, de inflammatoire 
eigenschappen van deze DCs worden verbeterd. 
Deze gewenste eigenschappen zijn onder 
meer de mogelijkheid te migreren naar de 
lymfeklieren, het induceren van cytotoxische 
T lymfocyten en het vermogen om CD4 T-
cellen te polariseren tot Th1 cellen die nodig 
zijn als ondersteuning bij anti-kanker CD8 
T-celfunctie.
De onderzoekers concluderen dat deze relatief 
goedkope en eenvoudig te implementeren 
aanpassing bij de maturatie van DCs in een 
Good Manufacturing Practice (GMP) omgeving 
de productie van pro-inflammatoire DCs voor 
anti-kankertherapie sterk kan verbeteren.

Immunogeniciteit van rode celantigenen
Evers D, Middelburg RA, de Haas M, Zalpuri S, de Vooght 

KM, van de Kerkhof D, Visser O, Péquériaux NC, Hudig F, 

Schonewille H, Zwaginga JJ, van der Bom JG. Red-blood-cell 

alloimmunisation in relation to antigens’ exposure and 

their immunogenicity: a cohort study. Lancet Haematol 2016; 

3(6):e284-92.

Het gematcht transfunderen van rode cellen 
gebaseerd op antigenen van de ontvanger 
voorkomt alloimmunisatie. Kennis over 
immunogeniciteit van rode bloedcelantigenen 

kan helpen om het risico op alloimmunisatie 
te verminderen. Promovenda Dorothea Evers en 
collega’s van de afdeling Klinische Transfusie-
research hebben samen met onderzoekers 
van een aantal Nederlandse ziekenhuizen de 
transfusiegegevens van een cohort patiënten 
onderzocht. Dit betrof een cohort blanke 
patiënten die niet eerder een transfusie hebben 
gehad en die zijn getransfundeerd met niet- 
extensief gematchte rode-celeenheden. De 
onderzoekers hebben het cumulatieve aantal 
niet-gematchte rode-bloedceleenheden bepaald. 
Met een Kaplan-Meier analyse is een schatting 
gemaakt van cumulatieve alloimmunisatie 
incidentie per gemismatcht antigeen als een 
maat voor immunogeniciteit. 
Deze antigeen immunogeniciteitscores kunnen 
worden gebruikt om rode cel matching strate-
gieën te bepalen op basis van individuele 
rode celantigeen fenotypes. Zo kan een trans-
fusie gematcht voor de anti-genen C, c, E, K, 
and Jka (naast RhD en AB0) meer dan 78% 
van de rode-celalloimmunisaties voorkomen.
De huidige matching strategieën in Neder-
land zijn al strikt in vergelijking met andere 
westerse landen, maar een betere matching 
kan het risico op (additionele) alloimmunisatie 
voor blanke patiënten die eerder al allo- of 
auto-geïmmuniseerd zijn – maar ook voor 
multi-tranfusees – verder verminderen. 
Matching is het meest effectief voor die anti-
genen die relatief sterk immunogeen zijn.
 
Effecten van heparine
Brinkman HJ, Patiwael S, Tripathi S, Meijers JC. Heparin sup-

plement counteracts the prohemostatic effect of prothrombin 

complex concentrate and factor IX concentrate: An in vitro 

evaluation. Thromb Res 2016; 139:102-10.

Stollingsfactorconcentraten worden in de kliniek 
toegepast voor de behandeling en preventie 
van stollingsfactordeficiëntie gerelateerde 
bloedingen. Deze concentraten, zoals factor 
IX (FIX) en protrombinecomplex, bevatten 
antistollingssubstanties die het procoagulante 
effect bij de behandeling van hemofilie B 
tegenwerken, maar die ook invloed kunnen 
hebben op laboratoriumbepalingen voor 
stolling.
Bij de introductie en verdere ontwikkeling 
van protrombinecomplex en FIX-concentraten 
is wel aandacht besteed aan de trombo-

geniciteit van deze concentraten, maar is het 
potentieel antistollingseffect van heparine 
toevoeging op de in vivo procoagulante effec-
tiviteit van het geneesmiddel grotendeels ge-
negeerd. Een in vitro effect is wel herkend, en 
zo is in de Europese Farmacopee opgenomen 
dat heparine moet worden geneutraliseerd bij 
het testen voor vrijgifte van stollingsfactoren 
met toegevoegd heparine. De invloed van 
heparine is ook onderzocht bij tromboelasto-
grafie en trombinegeneratietesten.
Brinkman en collega’s van de onderzoek-
afdeling Plasma Eiwitten vergelijken in dit 
artikel het hemostatisch effect van verschillende 
protrombineconcentraten en FIX in een in 
een in vitro model, met speciale aandacht 
voor de aanwezigheid van heparine.
Deze studie laat zien dat er grote verschillen 
bestaan in samenstelling van stollings-
concentraten van verschillende fabrikanten. 
De onderzoekers concluderen dat de verschillen 
in samenstelling van de diverse onderzochte 
stollingspreparaten meegenomen moeten 
worden in de besluitvorming bij therapeutische 
toepassing. Therapeutische niveaus van 
heparine kunnen meegeïnfundeerd worden 
bij behandeling van acute bloedingen met 
hoge doses prohemostatische geneesmiddelen. 
Heparine heeft een veel kortere halfwaarde- 
tijd in vergelijking tot stollingsfactoren. Het 
antistollingseffect van heparine treedt op kort 
na infusie, en is relevant voor de kliniek zowel 
als bij laboratoriumbepalingen. De onder-
zoekers geven aan dat een grote multicenter 
studie nodig is om de in vivo effectiviteit van 
de verschillende stollingsconcentraten en de 
laboratoriumbepalingen goed in kaart te 
kunnen brengen.

www.sanquin.nl/publicaties



Augustus  Bloedbeeld  21  

Proefschriften

Esther van Wezel
28 april 2016
Minimal residual disease 
monitoring in neuroblastoma
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotores: 
Dr. G.A. Tytgat 
en prof. dr. H. Caron
Universiteit van Amsterdam

Het neuroblastoom is een tumor 
van het sympathische zenuw-
stelsel. Ongeveer 50% van de 
neuroblastoompatiënten pre-
senteert zich met beenmerguit-
zaaiingen. Ondanks intensieve 
behandeling hebben hoog-risico 
neuroblastoompatiënten een 
slechte overlevingskans. Mini-
mal residual disease (MRD) is 
de naam die wordt gegeven aan 
een kleine hoeveelheid tumor-
cellen die achterblijven in been-
merg of bloed tijdens therapie 
en die niet te detecteren zijn met 
standaardmethoden.
Esther van Wezel en collega’s 
hebben gezocht naar nieuwere 
markers om deze achtergebleven 
cellen toch te kunnen vinden. 
DNA markers, mesenchymale 
RNA markers en circulerend 

tumor DNA waren alle van 
toegevoegde waarde voor het 
opsporen van MRD. Tevens 
hebben de onderzoekers de 
klinische relevantie van MRD-
monitoring onderzocht. In 
hoog-risico neuroblastoom pa-
tiënten zijn grote hoeveelheden 
uitzaaiingen in het beenmerg 
bij diagnose geassocieerd met 
een slechte overleving, en dit 
lijkt een belangrijkere factor 
dan het snel of laat tijdens 
therapie tumorvrij worden van 
het beenmerg. Als aan het einde 
van de lopende prospectieve 
studie inderdaad blijkt dat een 
hoge mate van beenmergin-
filtratie bij diagnose geassoci-
eerd zou zijn met een slechte 
overleving, kunnen bij diagnose 
patiënten worden geïdentifi-
ceerd die in aanmerking komen 
voor alternatieve therapieën.

Anne Wevers
17 mei 2016
Blood, sweat and fears: under-
standing and influencing blood 
donor behavior
Promotores: 
Prof. dr. D.H.J. Wigboldus en 
prof. dr. R.B. van Baaren
Co-promotores: 
Dr. I.J.T. Veldhuizen
Universiteit van Nijmegen

Sanquin nodigt haar bloeddo-
nors uit tot bloeddonatie door 
middel van een persoonlijke 
oproepkaart. Ongeveer vijftig 
procent van de donors geeft 
geen gehoor aan deze oproep. 
Uit onderzoek in dit proefschrift 
blijkt dat donoren ‘geen tijd om 
te doneren’ het vaakst noem-
den om geen gehoor te geven 
aan een oproep tot donatie. 
Resultaten uit een andere studie 
toonden aan dat donors die 
druk ervaren om bloed te geven, 
minder vaak komen opdagen.
Met twee interventiestudies is 
onderzocht of het opkomst-
gedrag van bloeddonors kon 
worden beïnvloed. De eerste 
interventiestudie is uitgevoerd 
met als doel het verhogen van 

de opkomst van nieuwe donors 
door middel van verschillende 
beïnvloedingstechnieken, zoals 
door het creëren van commit-
ment en het stimuleren van het 
inplannen van een donatie. 
De resultaten suggereren dat 
het gebruik van een combinatie 
van technieken leidt tot een 
toename van opkomstgedrag 
met 11,5%, in vergelijking 
tot donors die niet aan deze 
technieken waren blootgesteld. 
Deze resultaten lijken veel-
belovend, maar de precieze 
werking van de beïnvloedings-
technieken is nog onduidelijk. 
In de tweede interventiestudie 
werden verschillende herinne-
ringsmethodes en verschillende 
boodschappen getoetst om 
opkomstgedrag te beïnvloeden 
van donors die al vaker hadden 
gedoneerd. Resultaten toonden 
aan dat herinneringsmethodes 
en herinneringsboodschappen 
geen significant effect hadden 
op opkomstgedrag van donors.
Het wisselende succes van de 
interventiestudies laat zien dat 
vervolgonderzoek nodig is om 
donorgedrag beter te begrijpen 
en dat verder onderzoek zal 
moeten uitwijzen in hoeverre 
dit gedrag te beïnvloeden is.

Esther van Wezel Anne Wevers
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Welling Oei

Welling Oei
21 juni 2016
Modelling the risk of emerging 
infections for blood transfusion
Promotores: 
Prof. dr. H.L. Zaaijer, 
prof. dr. R. Coutinho en 
prof. dr. M.E.E. Kretzschmar
Co-promotor: 
Dr. M.P. Janssen
Universiteit Utrecht

Mathematische modellen 
worden steeds vaker ingezet om 
beslissingen te ondersteunen. 
In de bloedtransfusieveilig-
heid worden deze modellen 
echter specifiek gemaakt voor 
bepaalde ziekte-uitbraken. 
Daardoor zijn de bestaande 
modellen vaak van weinig nut 
voor toezichthouders van trans-
fusie en de ambtenaren van 
volksgezondheid, die vragen 
om een snelle beoordeling van 
een nieuwe uitbraak. Daarom 
is een generiek model nodig dat 
op alle opkomende infectieziek-
ten (OIZ) van toepassing is en 
dat kan worden gebruikt om 
specifiek voor bloedtransfusies 
de gevolgen van een lopende 
uitbraak te bepalen.

Dit proefschrift beschrijft de 
ontwikkeling en toepassing van 
modellen die de risico’s van IOZ 
kwantificeert voor de veiligheid 
van het bloedproduct. Het eerste 
model maakt een rangschikking 
mogelijk van het gevaar voor de 
veiligheid van de transfusie die 
verschillende bloedoverdraag-
bare infecties veroorzaken. Het 
tweede model, de European Up 
Front Risk Assessment Tool (EU-
FRAT), kwantificeert het risico 
op overdracht via bloedtrans-
fusie van OIZ in twee verschil-
lende scenario’s: (1) transmissies 
via donors die zijn blootgesteld 
aan een lokale uitbraak, en 
(2) transmissies via donors die 
terugkeren van reizen naar 
een uitbraakgebied. Dit laatste 
model staat ook de evaluatie 
toe van mogelijke gezondheids-
maatregelen tijdens OIZ uitbra-
ken. Welling Oei laat zien hoe 
algemeen toepasbaar het model 
is, door het toe te passen op een 
aantal uitbraken van OIZ met 
korte besmettelijkheid (knokkel-
koorts, chikungunya) en veron-
derstelde lange besmettelijkheid 
(Q-koorts). Om te onderzoeken 
hoe goed het model presteert 
heeft Oei de modelschattingen 
vergeleken met gegevens van 
een onafhankelijke bron. Daar-
naast bespreekt Oei ook hoe 
het model verder kan worden 
verbeterd om de besluitvorming 
omtrent transfusie-veiligheid te 
ondersteunen.

Reindert Emmens
5 juli 2016
The inflammatory response in 
myocarditis and acute myocardial 
infarction
Promotores: 
Prof. dr. S.M. van Ham en 
prof. dr. J.W.M. Niessen
Co-promotores: 
Dr. P.A.J. Krijnen en 
dr. D. Wouters
Universiteit van Amsterdam

Na een acuut myocard infarct 
(AMI) vindt er een ontstekings-
reactie plaats in het hart. 
Dit is nodig om afgestorven 
hartspiercellen op te ruimen, 
maar zorgt tegelijkertijd ook 
voor extra schade aan het hart. 
Het complementsysteem speelt 
hierbij een belangrijke rol. Het 
complementsysteem bestaat uit 
een groep eiwitten die na acti-
vatie zorgen voor de dood van 
beschadigde hartspiercellen. 
Ook trekt geactiveerd comple-
ment ontstekingscellen aan in 
het infarctgebied. Farmacologi-
sche remming van het comple-
mentsysteem als therapeutische 
strategie voor AMI is veelvuldig 
onderzocht, in zowel proefdie-

ren als patiënten. Een van deze 
remmers is C1-esterase remmer, 
dat door Sanquin uit humaan 
plasma wordt geïsoleerd. Bij rat-
ten wordt C1-remmer gewoon-
lijk intraveneus ingespoten in 
de staartvene, wat problemen 
kan opleveren bij herhaald 
injecteren, aangezien dit de 
staart beschadigt. Emmens en 
collega’s hebben onderzocht 
of subcutaan (onderhuids) 
injecteren van C1-remmer een 
goed alternatief is voor ratten. 
Echter, de subcutaan ingespo-
ten C1-remmer bereikte niet de 
systemische bloedcirculatie. 
C1-remmer is een lichaamseigen 
(endogeen) eiwit. Veel studies 
hebben het effect van inge-
spoten (exogeen) C1-remmer 
als therapie onderzocht, maar 
er is niets bekend over de rol 
van endogeen C1-remmer in 
de pathofysiologie van AMI. 
Emmens c.s. hebben aange-
toond dat endogeen C1-remmer 
aanwezig is in het infarctgebied 
tegelijkertijd met geactiveerd 
complement, en dat C1-remmer 
door hartspiercellen zelf kan 
worden aangemaakt als reactie 
op ischemie. Ten slotte hebben 
deze onderzoekers in ratten aan-
getoond dat exogeen ingespoten 
C1-remmer niet alleen ontste-
king in het infarctgebied zelf 
remt, maar ook ontsteking in de 
atria (boezems). Dit toont aan 
dat C1-remmer ook wellicht kan 
worden gebruikt om atriumfi-
brilleren (hartritmestoornis) te 
voorkomen bij AMI patiënten.

www.sanquin.nl/proefschriften

Reindert Emmens
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Sanquin onderzoekers 
benoemd tot hoogleraar

Sanquin-onderzoekers 
in de prijzen

Symposium consortium trans-
fusiegeneeskundig onderzoek

Dr. Karin Fijnvandraat is in 
april van dit jaar benoemd 
tot hoogleraar Kinderhema-
tologie aan de UvA. Zij is als 
kinderarts-hematoloog werk-
zaam in het Emma Kinder-
ziekenhuis en als consulent 
transfusiegeneeskunde en senior 
onderzoeker verbonden aan 
Sanquin. Prof. Fijnvandraat 
richt zich in haar onderzoek bij 
de afdeling Plasma Eiwitten – in 
samenwerking met het Emma 
Kinderziekenhuis – op aange-
boren bloedaandoeningen bij 
kinderen, zoals hemofilie en de 
erfelijke bloedarmoede.
Op 4 mei 2016 is dr. Sacha 
Zeerleder benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Translationele Im-
munohematologie bij de UvA. 
Prof. Zeerleder is internist/he-
matoloog bij het AMC en tevens 
verbonden als groepsleider aan 
de divisie Research van Sanquin 
(afd. Immunopathologie). Zijn 
onderzoek is vooral gericht op 
het aangeboren afweersysteem 
tijdens ontstekingsreacties bij 
o.a. hematologische ziekten. 
Een deel van dat onderzoek is 
gericht op de rol van plasma-
eiwitten en hoe deze gebruikt 
kunnen worden om patiënten te 
behandelen.
In 2015 is Masja de Haas 
benoemd op de leerstoel Trans-
lationele Immunohematologie 
bij de Universiteit Leiden. 
Op pagina 19 van dit nummer 
treft u een samenvatting aan 
van de oratie die zij op 3 juni 
uitsprak.

Prof. Ellen van der Schoot (ma-
nager van de onderzoekafdeling 
Experimentele Immunohemato-
logie) heeft in juni van dit jaar 
de Claes Högman Honorary 
Lecturer Award ontvangen van 
de Zweedse Society of Clinical 
Immunology and Transfusion 
Medicine. Prof. Van der Schoot 
heeft tijden het jaarcongres 
van de Zweedse vereniging de 
lecture ‘Alloantibodies against 
blood cell antigens’ uitgespro-
ken. De Högman-award wordt 
uitgereikt aan onderzoekers 
die gedurende hun carrière een 
belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan het brede gebied 
van de transfusiegeneeskunde. 
Prof. Van der Schoot ontving 
de award vanwege haar grote 
bijdrage aan bloedgroepgene-
tica, inzichten in het ontstaan 
van rode bloedcellen, plaatjes 
en alloantistoffen en het belang 
daarvan voor het verloop van 
de zwangerschap.
Voormalig promovendus van de 
afdeling Hematopoïese van de 
divisie Research van Sanquin 
Sabrina Zeddies heeft tijdens 
het jaarsymposium van de 
Nederlandse Vereniging van 
Bloedtransfusie en TRIP de 
Dr. H.C.J.M. van Dijk prijs 
voor het beste proefschrift van 
2015/16 ontvangen. Volgens 
de Selectiecommissie zal Dr. 
Zeddies’ proefschrift ‘Novel 
regulators of megakaryopoiesis-
The road less traveled by’, met 
een focus op basaal onderzoek, 
in de toekomst een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan 
toepassingen in de dagelijkse 
praktijk van de bloedtrans-
fusieketen. Dr. Van Dijk was 
oprichter van de eerste bloed-
transfusiedienst in Nederland en 
voerde ook de eerste bloedtrans-
fusie in Nederland uit.

In het december nummer van 
Bloedbeeld 2015 was al te lezen 
over de oprichting van het 
consortium, waarin professionals
uit het veld van de transfusie-
geneeskunde de krachten 
bundelen in bloedtransfusie-
onderzoek. Op woensdagmiddag 
16 november wordt van 13:00 
tot 17:30 uur een symposium 
georganiseerd om het transfusie-
geneeskundig consortium 
landelijk te presenteren. Er zullen 
voorbeelden gegeven worden van 
eerdere succesvolle samen-
werkingen op het gebied van 
transfusie-onderzoek en de resul-
taten die dat hebben opgeleverd. 
Daarnaast worden er workshops 
georganiseerd om gezamenlijke 
projecten voor de toekomst op 
te zetten.

De bloedtransfusieketen in 
Nederland is van hoogwaardige 
kwaliteit en er wordt veel aan-
dacht besteed aan veiligheid. 
Tegelijkertijd valt er nog een 
hoop te leren; veel van de han-
delingen in de bloedtransfusie-
keten die we dagelijks verrichten 
zijn nog niet evidence-based. 
Om dit te verbeteren is samen-
werking onontbeerlijk. Door 
samen te werken kunnen best 
practices worden geïdentificeerd, 
kunnen complexe vraagstuk-
ken worden beantwoord, kan 
onderzoek efficiënt en effectief 
verricht worden, en wordt een 
eenheid gevormd richting an-
dere partijen zoals overheid en 
subsidieverleners.
Meer informatie is te vinden op 
de website van de NVB. 

www.nvbtransfusie.nl/index.php/activitei-
ten/consortium-bloedtransfusie

Actueel

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van 
Loghem (wetenschappelijk
directeur (CLB) van 1950 tot 
1978) met het verzamelen van 
kunst voor het CLB. De in 1985 
opgerichte Kunstcommissie 
organiseert regelmatig een 
expositie in de naar Van Loghem 
genoemde galerie: ‘Galerie 
Joghem’.
Deze exposities zijn van maan-
dag t/m donderdag te bezoeken 
van 09.00-17.00 uur.

29 augustus – 21 oktober 2016
Wouter van Riessen
24 oktober – 2 december 2016
José Krijnen

www.sanquin.nl/exposities

Actueel Actueel Exposities
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Hanna Kostelijk
Huidige functie
Klinisch embryoloog VUmc, hoofd IVF laboratorium
Promotiejaar
2000
Titel proefschrift
Optimising Quality of Platelet Transfusions
Promotor
Prof. dr. W.G. van Aken
Co-promotores
Dr. D. de Korte en
dr. J.A. Loos

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

Hanna Kostelijk (Hengelo, 1968) studeerde 
in 1993 af als medisch bioloog bij de Vrije 
Universiteit. Tijdens de opleiding tot medisch 
analist maakte zij al kennis met het CLB door 
het leerboek van Marijke Overbeeke. “Ik was 
erg onder de indruk van die leerstof en dacht 
‘als ik daar toch eens is zou mogen werken’. 
Na mijn studie heb ik in Ghana onderzoek 
gedaan. Teruggekomen solliciteerde ik op een 
promotieplaats bij – inderdaad – het CLB. 
Ik ben gekozen uit meer dan 200 sollicitanten, 
dat kwam mede omdat ik tijdens mijn vakan-
ties als analist bij de Bloedbank in Hilversum 
had gewerkt. Zo kwam ik in september 1994 
terecht op de afdeling Transfusietechnologie 
onder leiding van Hans Loos. In principe 
zou ik werken aan het ontwikkelen van een 
beter en goedkoper leukocytenfilter voor de 
productie van bloedplaatjes. Helaas bleken 
alle pogingen niet te leiden tot een beter 
filter dan wat al beschikbaar was. Er was 
voldoende tijd om ook aan andere aspecten 
van plaatjesproductie te werken: betere 
scheidingstechnieken, meten van activatie 
van bloedplaatjes in oplossing, bewaren van 
plaatjes in diverse soorten zakken. Meer dan 
genoeg om een proefschrift te vullen.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het CLB was heel breed in de onderwerpen 
die werden bestudeerd. Tijdens de dinsdag-
middagpraatjes na de lunch kreeg je die hele 
wereld voorgeschoteld. Heel inspirerend. Het 
open karakter en de laagdrempelige toegang 
tot kennis van al die senior onderzoekers is iets 
dat ik in mijn huidige werk als voorbeeld heb 
genomen. Het was ook vanzelfsprekend dat 
je met andere afdelingen samenwerkte, dat je 
veel technieken leerde en dat er gezamenlijke 
werkbesprekingen waren. Er was enorm veel 
vrijheid, waardoor je ook gedwongen werd 
om zelfstandig te werken. Daar heb ik later 
veel profijt van gehad.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotieonderzoek ben ik opgeleid 

tot klinisch embryoloog in Leiden. Ik ben 
terecht gekomen in een IVF centrum waar 
ik het hele spectrum aan activiteiten heb 
gedaan: diagnose, bereiding en behandeling, 
spermadonor banking, maar ook het hele 
kwaliteitssysteem dat enorm in ontwikke-
ling was. Ik heb mijn proefschrift afgemaakt 
tijdens deze opleiding. In 2001 kwam er een 
plaats voor een klinisch embryoloog vrij bij 
het IVF lab van het VU medisch centrum. Na-
dat ik samen met een collega het hoofd van 
het IVF lab had vervangen zijn wij in 2009 
co-hoofd van het IVF lab geworden.”

Wat doet u nu?
“Ik geef nog steeds leiding aan het IVF 
laboratorium. De afgelopen jaren hebben wij 
heel veel veranderingen doorgevoerd om de 
effectiviteit en kwaliteit van de IVF behande-
ling te verbeteren. We hebben de kans op 
een daadwerkelijk zwangerschap aanzienlijk 
kunnen verhogen. We hebben het lab kun-
nen uitbouwen tot een gids-laboratorium dat 
tot voorbeeld dient voor andere IVF centra in 
Nederland en daarbuiten. De open cultuur 
die ik kende uit het CLB is in het IVF-veld ook 
sterk aanwezig; we leren veel van elkaar en 
staan open voor suggesties en verbeteringen 
van anderen. We doen nu ruim 1500 IVF/ICSI 
behandelingen per jaar naast nog 2000 cryo 
behandelingen. Jaarlijks worden er ruim 730 
kinderen geboren via ons centrum. Landelijk 
zijn dat er iets meer dan 4700. Er komt één 
vrouw-kind centrum van AMC en VUmc 
samen, daar valt nog veel werk voor te doen. 
Daarnaast zijn we heel druk met het kwali-
teitssysteem. We gaan voor een ISO 15189 
erkenning en hebben binnenkort een audit. 
Spannend, veel werk maar ook leuk om met 
het hele team aan te werken. Ik ben ook nog 
betrokken bij onderzoek naar nieuwe metho-
des om embryo’s te kweken en te selecteren.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Eigenlijk niet, hoewel wij in het IVF centrum 
wel gebruik maken van Albuman van Sanquin 
Plasmaproducten – een Albumine-oplossing – 
voor sommige media. Ik heb nog wel contact 
met oud-collega’s, maar niet voor het werk. 
We zijn nog niet zo lang geleden bij Hans 
Loos op bezoek geweest.”

Hanna Kostelijk
Het CLB: als ik dáár toch
eens zou mogen werken

Jan Willem Smeenk

Broedplaats


