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Nieuwe hoogleraar 
Transfusiegeneeskunde

Nieuwe anticoagulantiatesten 
voor Rivaroxaban en Dabigatran

IDTM diploma 
voor Afrikaanse studenten

Jaap Jan Zwaginga (53) is per 
1 januari 2013 benoemd tot 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Leiden op de leerstoel 
‘Klinische Transfusiegenees-
kunde’. Op deze leerstoel volgt 
hij prof. dr. Anneke Brand op. 
Jaap Jan Zwaginga is hemato-
loog op de afdeling Immuno-
hematologie en Bloedbank van 
het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Daarnaast 
is hij senior onderzoeker op de 
afdeling Klinische Transfusie-
research van de divisie Research 
van Sanquin. Het onderzoek 
van Zwaginga is onder andere 
gericht op transfusieonderzoek 
en dan voornamelijk op de 
effectiviteit en de veiligheid van 
bloedproducten bij transfusies 
bij een acute bloeding of na 
chemotherapie. Het doel van 
het onderzoek is om bloed-
transfusies te geven die beter 
zijn afgestemd op de patiënt. 
Daarnaast houdt hij zich ook 
bezig met immunomodulerende 
cellulaire therapieën in de vorm 
van mesenchymale cellen en 
dendritische cellen. Een deel van 
het onderzoek is ondergebracht 
bij het Jon J. van Rood centrum 
voor Klinische Transfusie Genees-
kunde, een samenwerking 
tussen de divisie Research van 
Sanquin en het LUMC. Deze 
benoeming verstevigt de band 
van Sanquin Bloedvoorziening 
met de Universiteit Leiden, 
specifiek met de Faculteit der 
Geneeskunde.

Met ingang van 1 mei 2013 
biedt Sanquin Diagnostiek 
nieuwe testen aan om specifieke 
anti-factor IIa (Dabigatran) en 
anti-factor Xa (Rivaroxaban) 
spiegels te meten. De algemene 
testen, zoals een verlengde 
aPTT of PT, geven niet de mate 
van antistolling aan voor deze 
nieuwe anticoagulantia. De 
nieuwe anticoagulantia zoals 
Dabigatran en Rivaroxaban 
worden voorgeschreven bij de 
indicaties atriumfibrilleren, 
orthopedische ingrepen en diepe 
veneuze trombose.
Sanquin zal de spiegelbepaling 
als een kwantitatief resultaat 
rapporteren. Naast de reguliere 
doorlooptijd, kunnen deze testen 
na telefonisch overleg, tijdens 
kantooruren ook cito worden 
uitgevoerd. De testresultaten 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt 
worden bij de verdenking 
op therapiefalen, medicatie-
ontrouw, voor een (geplande) 
invasieve ingreep, bij nierfalen 
of andere redenen waarbij 
afwijkende waarden van de 
nieuwe anticoagulantiaspiegels 
te verwachten zijn. Over de 
relatie tussen de medicijn-
spiegels en bloedingcomplicaties 
is nog onvoldoende bekend.
Informatie over de testen kunt 
u vinden op de Sanquin website. 
Applicatiebeheerders van inzen-
ders met een CLAUS-aansluiting 
zijn over de nodige aanpassingen 
geïnformeerd.

Referenties
www.sanquin.nl/diagnostischetesten
H086: Anti-factor IIa spiegel (Dabigatran)
H087: Anti-factor Xa spiegel (Rivaroxaban)

Op vrijdag 8 maart 2013 zijn 
dr. Sam Uringtho uit Oeganda 
en dr. Vincent Mtweve uit 
Tanzania geslaagd voor hun 
Master for Management of 
Transfusion Medicine (MMTM). 
Beide studenten konden hun 
studie starten dankzij gelden uit 
het PEPfAR project (U.S. Presi-
dent’s Emergency Plan for AIDS 
Relief). Na het voltooien van 
negen e-learning modules in 
eigen land kwamen beide stu-
denten in september 2012 naar 
Nederland voor hun stage bij 
diverse afdelingen van Sanquin 
en de laatste vijf modules bij 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Daarnaast hebben zij hun mas-
ter thesis afgerond als onderdeel 
van de MMTM studie. De stage 
is beoordeeld met voldoende tot 
goed en met deze succesvolle 
afronding van hun studie, zijn 
er nu vier studenten afgestu-
deerd en zijn er nog vijftien in 
het programma actief.
Het academisch Instituut IDTM 
(International Development 
of Transfusion Medicine) biedt 
deze tweejarige post master- 
opleiding op het gebied van 
transfusiegeneeskunde aan. 
Deze MMTM studie is een resul-
taat van het WHO initiatief om 
bloedvoorzieningsorganisaties 
wereldwijd te verbeteren. De 
studie is opgezet door IDTM in 
nauwe samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
UMCG en Sanquin Bloedvoor-
ziening. De doelgroep bestaat 
uit (potentiële) managers van 
bloedvoorzieningsorganisaties 
in landen met zich ontwikke-
lende economieën.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Eiwitten bestaan uit een hele reeks gekoppelde aminozuren, 
die op een specifieke manier worden gevouwen. Deze vouwing 
bevat flexibele delen (weergegeven als dunne lijnen) en 
delen met meer rigide structuur (weergegeven als banden). 
Het stollingseiwit factor VIII bestaat uit twee aparte delen 
(weergegeven in grijs en blauw) die stevig aan elkaar 
binden. Deze binding wordt in stand gehouden door middel 
van specifieke aminozuren die als ‘haakjes’ fungeren. Deze 
aminozuren zijn in verschillende kleuren weergegeven.

De boodschap
Een groot aantal aminozuren is betrokken bij het in 
stand houden van de binding tussen de apart delen van 
factor VIII.

Het onderzoek
Factor VIII is een cruciaal eiwit in de bloedstolling. Een 
gebrek aan functioneel factor VIII leidt tot de bloederziekte 
hemofilie A. Actief Factor VIII is een instabiel eiwit dat snel 
uiteenvalt in aparte delen. Met nieuwe technieken proberen 
we te begrijpen hoe we Factor VIII kunnen stabiliseren. In de 
figuur zijn nieuw geïdentificeerde aminozuren weergegeven 
die hierbij betrokken kunnen zijn.

Bloem E, Meems H, van den Biggelaar M, van der Zwaan C, Mertens K, Meijer AB. 
Mass spectrometry-assisted study reveals that lysine residues 1967 and 1968 
have opposite contribution to stability of activated factor VIII. JBC 2012; 
287:5775-83.
Bloem E. Functional regions in coagulation factor VIII explored by mass spectro-
metry. Academisch proefschrift, 2013.

Links vooraanzicht
Rechts zij-aanzicht
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Grenzen aan de veiligheid van bloed

Sanquin start dit najaar een filosofisch-
ethisch onderzoek naar veiligheidsmaat-
regelen voor bloed. Dreigt de prijs van 
bloedproducten door dure tests niet 
onaanvaardbaar hoog te worden? Zouden 
bepaalde maatregelen niet achterwege 
kunnen blijven, zeker in crisistijd? Deze 
studie moet praktische criteria opleveren.

Sanquin Bloedvoorziening screent het gedoneerde bloed 
op veel infectieziekten. Bloed wordt nu standaard getest op 
hiv, hepatitis B en C, HTLV en syfilis. Na de uitbraak van 
Q-koorts screende Sanquin bloed ook een jaar op afweer-
stoffen tegen de ziekteverwekkende bacterie. Al deze tests 
zijn duur en de kosten zullen alleen maar oplopen als ook 
screening noodzakelijk wordt op oprukkende infectieziek-
ten zoals het West Nile-virus, malaria, dengue, hepatitis E 
en chikungunya.
De vraag is daarom gerechtvaardigd of er grenzen zijn 
aan de veiligheidsmaatregelen die Sanquin moet treffen 
ter bescherming van patiënten. Dreigt de prijs van bloed-
producten daardoor niet onaanvaardbaar hoog te worden, 
ten koste van andere onderdelen van de gezondheidszorg? 
Zouden bepaalde veiligheidsmaatregelen voor bloed niet 
achterwege kunnen blijven? Om daarop een antwoord te 
vinden start in de tweede helft van 2013 bij de research-
afdeling Bloedoverdraagbare Infecties (BOI) een filosofisch-
ethisch project onder de titel ‘How safe should donor blood 
be? Criteria for prevention of transfusion transmittable in-
fections’. Het project wordt uitgevoerd door een AIO onder 
begeleiding van arts-microbioloog Hans Zaaijer, hoogleraar 
Bloedoverdraagbare infecties bij het AMC/Universiteit van 
Amsterdam, en Marcel Verweij, hoogleraar Filosofie aan 
de Universiteit Wageningen. Omdat de publieke opinie een 
belangrijke rol speelt in de discussie over de veiligheid van 
de bloedvoorziening, zal deze AIO ook de mening van het 
publiek peilen via interviews en panels.

Extreme risicobeleving
Met dit project geeft Sanquin uitvoering aan een aanbeveling 
uit een rapport dat het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft laten opstellen bij de evaluatie 
van de Wet inzake bloedvoorziening. Sanquin moet volgens 

dat rapport de hoeveelheid veiligheidsmaatregelen tegen 
het licht houden.
Hugo Hurts, directeur Geneesmiddelen en Medische 
Technologie bij het ministerie van VWS, is benieuwd naar 
de uitkomsten van het project. “Het is goed om helder te 
krijgen wanneer veilig veilig genoeg is bij bloed. We zijn 
bereid veel hogere kosten te aanvaarden voor het uitsluiten 
van risico’s verbonden aan bloedtransfusie dan bij andere 
maatregelen in de gezondheidszorg. Er worden wel kosten-
batenafwegingen gemaakt, maar de beslissingen over 
maatregelen rond bloed worden vaak niet op basis van 
kosten genomen. De risicobeleving rond bloed is extreem. 
Er bestaat geen strikt normenkader voor.”
Een gebruikelijke manier om kosten-batenafwegingen 
te maken is aan de hand van quality adjusted life years 
(QALY). Een interventie die bij één persoon de levens-
verwachting verlengt met één jaar in goede gezondheid, 
levert één QALY op. Er zijn geen officiële maatstaven voor 
kosten-effectiviteit, maar de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg heeft enkele jaren terug voorgesteld dat behande-
lingen in de gezondheidszorg per QALY maximaal 80.000 
euro zouden moeten kosten. Veel veiligheidmaatregelen 
van Sanquin zitten daar ver boven. Een extreem voorbeeld 
is het testen van alle donors op HTLV: 1 QALY kost daarbij 
naar schatting 45 miljoen euro.
“Voor bloed heb ik nog nooit een tabel gezien waarin staat: 
in dit geval accepteren we zoveel kosten per gewonnen 
levensjaar”, zegt Hurts. “Zulke tabellen heb je wel voor 
vergoedingsbeslissingen voor geneesmiddelen. Daar 
worden farmaco-economische studies gedaan met kosten-
berekeningen in termen van QALY’s. Ook dan worden 
beslissingen niet alleen genomen op basis van kosten-
baten, maar daar spelen ze wel een veel grotere rol.”
Omdat bloed zo’n speciale plaats inneemt verwacht Hurts 
niet dat er snel beknibbeld zal worden op de veiligheid van 
bloed. “We hebben indertijd kunnen zien hoe het ging met 
het nemen van een beslissing over het testen op prionen 
die de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen veroorzaken. 
Dat was buiten Groot-Brittannië maar een klein probleem, 
maar kostte wel 35 miljoen aan testen. We hebben de 
minister de vraag voorgelegd of invoering van die tests 
economisch gezien verstandig was, maar daar was hij heel 
snel uit: doen.”
Hurts refereert aan het afschrikwekkende voorbeeld van 
Frankrijk waar minister-president Fabius en de ministers 
Defoix en Hervé eind jaren negentig voor de rechter werden 
gedaagd op beschuldiging van doodslag omdat ze geen 
maatregelen hadden genomen om bloed van donors op 
hiv te laten testen nadat bekend was geworden dat bloed 
hiermee besmet kon zijn. Hervé werd uiteindelijk veroor-
deeld. “Vanaf het moment dat er een betrouwbare test op 

Veiligheid

Marcel Verweij en
Hans Zaaijer
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de markt is moet de staat handelen”, legt Hurts uit. “Anders 
kunnen burgers met recht de staat nalatigheid verwijten. 
We hebben dat ook gezien in diverse landen waar met 
hepatitis C besmette hemofiliepatiënten grote schadever-
goedingen hebben gekregen omdat de overheid niet tijdig 
tests had ingevoerd. In Nederland is daarover ook een 
rechtszaak gevoerd. De rechter oordeelde dat wij het hier 
wel voldoende snel hebben gedaan. Voorbeelden als deze 
laten zien welke enorme druk er op dit soort zaken staat. 
Je moet ijzersterke argumenten hebben om een nieuwe test 
niet toe te passen of om bestaande bloedtests te schrappen”
Maar alles heeft grenzen, zegt Hurts. “Als ziekenhuizen de 
prijzen van bloedproducten niet meer kunnen opbrengen 
omdat die door de tests steeds duurder worden, moet er iets 
gebeuren. Het zou daarom mooi zijn als dit Sanquin-project 
heldere criteria oplevert voor de omgang met veiligheids-
maatregelen voor bloed.”

Emotionele lading
Hoogleraar Zaaijer, ook manager van de afdeling Bloed-
overdraagbare Infecties van Sanquin, zegt dat VWS wel 
degelijk soms beslissingen over bloedtests neemt op basis 
van kosten-batenafwegingen. “Maar dat gebeurt dan op 
complexe terreinen, die geen emotionele lading hebben 
voor de bevolking en in een hoek waar er voorlopig waar-
schijnlijk weinig misgaat. VWS heeft bijvoorbeeld de 
anticore screening voor hepatitis B aanvankelijk tegen-
gehouden omdat ze daar het nut niet van inzagen, terwijl 
dat een relatief belangrijke test is gebleken om hepatitis B 
te verminderen.”
Dat emoties soms een grote rol spelen bij beslissingen over 
bloedveiligheid bewijst volgens Zaaijer een incident in 

Denemarken. “In Nederland screenen we elke donor op 
twee manieren op HIV: we testen op HIV-antistoffen en 
doen ook een PCR-test op HIV-RNA. We hebben nog nooit 
een positieve PCR-test gehad, dus je zou kunnen zeggen 
dat we die dure test jarenlang voor niets hebben gedaan. 
De Denen hadden de moed om die PCR-test niet in te 
voeren, maar er is daar laatst een HIV-infectie door geslipt, 
die met de PCR-test gevonden had kunnen worden en toen 
hebben ze de PCR-test alsnog ingevoerd. Door één geval 
komt men terug op een weloverwogen keus om een klein 
risico te aanvaarden. Zo werkt het met bloed.”
“Dat voorbeeld maakt duidelijk dat het waarschijnlijk 
nog veel moeilijker is om te zeggen: we gaan stoppen met 
die test, want er is nu 3000 keer niets uit gekomen”, zegt 
filosoof Verweij, die commissies van de Gezondheidsraad 
ondersteunt bij praktische beslissingen. “Geen mens zal 
die beslissing aandurven, want je weet dat er een keer een 
slachtoffer zal vallen. En dat slachtoffer is echt aanwijs-
baar, en geen abstract getal.”
Verweij wijst erop dat bloedtransfusies vele malen veiliger 
zijn dan deelname aan het verkeer. “Maar bij risico’s in het 
verkeer is de verantwoordelijkheid complexer, die ligt niet 
alleen bij Sanquin, de overheid, maar ook bij andere weg-
gebruikers. Bij een infectie met besmet bloed wordt alleen 
Sanquin verantwoordelijk gehouden.”
De filosoof vraagt zich af of we in onze maatschappij niet 
te veel geobsedeerd zijn door veiligheid. “Die obsessie gaat 
gepaard met steeds meer kennis over risico’s. En de bloed-
branche is zo geprofessionaliseerd dat we risico’s daarin 
steeds beter kunnen meten en berekenen. Maar we moeten 
als overheid, als organisatie, maar ook als burger leren 
omgaan met het gegeven dat we voortdurend aan allerlei 

Gebieden met aangegeven gevallen van West Nile koorts in EU en omstreken 
(bijgewerkt tot en met 30-11-2012)

Filosofisch-etisch onderzoek naar 
veiligheidsmaatregelen

2012

2011

2010

Hugo Hurts
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kleine risico’s zijn blootgesteld. En dat het irrationeel is 
om bezorgder te zijn over risico’s die je kunt kwantificeren 
dan over andere situaties waarvan volstrekt duidelijk is 
dat ze gevaarlijk zijn, zoals bijvoorbeeld deelname aan het 
verkeer.”
Verweij hoopt dat het onderzoeksproject antwoord geeft 
op de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van Sanquin 
reikt om dit soort risico’s te voorkomen. “Moeten we risico’s 
altijd zoveel mogelijk uitbannen of zijn er bepaalde gebieden 
waar andere maatstaven zouden moeten gelden? Daar 
moet je dan wel een goede onderbouwing voor hebben. 
Signaleren dat bloed nu eenmaal extra gevoelig ligt is niet 
genoeg. Met een goede onderbouwing kun je betere keuzes 
maken. Dan zullen politici wat makkelijker durven zeggen: 
we vinden het belangrijk dat bloed veilig is, maar het is al 
best wel veilig en als we het nog veiliger willen maken gaat 
dat ten koste van het budget voor de patiënten- of verpleeg-
huiszorg of voor vaccinaties, die we toch ook willen kunnen 
blijven betalen. En dat zou kunnen leiden tot de conclusie 
dat we de maatregelen voor de bloedveiligheid terugschroeven 
en teruggaan van extreem veilig naar zeer veilig.” Verweij 
denkt dat uit de studie heel goed zou kunnen blijken dat 
Sanquin nu veiligheidsmaatregelen neemt die verder gaan 
dan redelijkerwijs verwacht mag worden.

Gradaties van veiligheid
Het lijkt Zaaijer op voorhand een goed idee als Sanquin 
bloed zou gaan aanbieden in verschillende gradaties van 
veiligheid . “Een patiënt met een lange levensverwachting, 
zoals een jong verkeersslachtoffer of een bloedende kraam-
vrouw, krijgt dan extreem veilig bloed. En een patiënt die 
op zijn zeventigste wordt geopereerd aan een kwaadaardige 

tumor krijgt wat minder veilig bloed want in dat geval hoef 
je niet te screenen met PCR-tests. Zo zou je de extra PCR-
test op HIV-RNA, die we nu 1 op 6 verdund doen, kunnen 
differentiëren. Bij een baby of iemand met een levensver-
wachting van nog vijftig jaar zou je kunnen kiezen voor 
bloed waar een onverdunde test op is losgelaten en dat 
compenseer je dan door de test af te schaffen voor 50-plus-
sers. Dan zet je hetzelfde geld beter in.”
Zaaijer sluit niet uit dat Sanquin veiligheidsmaatregelen 
radicaler moet terugschroeven als de crisis verhevigt. “Als 
het geld echt op is, dan heb je geen andere keus dan min-
der streng te gaan screenen. En dan is het goed om criteria 
te hebben waarmee je met zo beperkt mogelijke schade 
voor patiënten de kosten kunt verminderen.”
Zaaijer benadrukt dat het Nederlandse bloed niet alleen 
extreem veilig is door het grondige testen, maar ook door-
dat de donors zo schoon zijn, wat in andere landen veel 
minder het geval is. Verweij valt hem bij: “De paradox is 
dat de kosteneffectiviteit van de Nederlandse veiligheids-
maatregelen een stuk hoger zou uitvallen als Nederlanders 
risicovoller zouden gaan leven.”

Hugo Hurts (Den Haag, 1954) is sinds juni 2004 directeur Geneesmiddelen 
en Medische Technologie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Hij studeerde van 1973-1982 staatkundige economie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In de periode 1986-2004 was hij in diverse functies 
betrokken bij het beleids- en besluitvormingsproces voor de inrichting en 
hervorming van het zorgstelsel.

Marcel Verweij (Kaatsheuvel, 1963) is sinds 1 mei 2013 hoogleraar Filosofie 
aan de Universiteit Wageningen. Hij doet onderzoek op het gebied van de 
filosofie en ethiek van de maatschappelijke gezondheidszorg. Hij studeerde 
filosofie in Utrecht en promoveerde daar in 1998 op een proefschrift over 
preventie in de geneeskunde.
m.f.verweij@gmail.com
nl.linkedin.com/in/marcelverweij

Hans Zaaijer (Rotterdam, 1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, promoveerde in 1995 op confirmatietesten voor bloedover-
draagbare virale infecties en werkt sinds 1999 als arts-microbioloog. Sinds 
2009 is hij hoogleraar Bloedoverdraagbare infecties aan het AMC/Universiteit 
van Amsterdam. Bij Sanquin is hij manager van de researchafdeling Bloed-
overdraagbare infecties.
h.zaaijer@sanquin.nl

Infecties bij nieuwe en bekende donors
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Ondernemen vanuit wetenschap 
en klinische relevantie

Personalia

Angela Rijnen en Anneke de Regt

Aart van Os is sinds september 2012 voor-
zitter van de Raad van Bestuur van Sanquin 
Bloedvoorziening. Wat motiveert hem en 
hoe kijkt hij aan tegen de taken, positie en 
toekomst van Sanquin? 

Toen van Os in 2012 gepolst werd voor de 
functie van voorzitter van de Raad van 
Bestuur, had hij niet onmiddellijk voor ogen 
wat Sanquin voor organisatie was. “Als stu-
dent had ik ooit bloed gegeven. Maar ik wist 
niet dat er bij Sanquin ook geneesmiddelen 
uit plasma worden geproduceerd, reagentia 
worden ontwikkeld, dat er screeningslabora-
toria zijn en dat er diagnostiek en research 
plaatsvindt. Bovendien opereert Sanquin 
internationaler dan ik dacht.” Internationaal, 
dat woord past Aart van Os als gegoten. 
In 1980 koos hij voor een carrière bij 
Organon, waar hij zich volop internationaal 
kon ontwikkelen. Van München ging hij in 
1985 als marketing- en salesdirecteur naar 
Indonesië. Vervolgens was hij verantwoorde-
lijk voor de wereldwijde marketing van 
gynaecologische hormoon-preparaten. In 1992 
werd hij directeur Organon Mexico en drie 
jaar later leidde hij Organon Frankrijk. Daar-
na was hij als area vice president verantwoorde-
lijk voor de bedrijfsactiviteiten in grote delen 
van de wereld. “In 2003 is het hoofdkantoor 
van Organon uit Oss naar de VS verhuisd. 
Daar leidde ik het Global Venture Team, dat 
zich met farmaceut Pfizer richtte op de ont-
wikkeling van een nieuw antipsychoticum.” 
Totdat AKZO Nobel onverwacht dochter 
Organon verkoopt. Aart van Os ging ver-
volgens aan de slag als consultant. Toen hij 
benaderd werd voor de functie bij Sanquin, 
werkte hij al weer enige tijd in Grenoble, bij 
het Amerikaanse bedrijf Becton Dickinson.

Drie kenmerken
“Ik ontdekte dat Sanquin een interessante 
organisatie is met drie kenmerken”, motiveert 
Van Os zijn overstap. “Ten eerste is zij op 
allerlei manieren maatschappelijk verankerd. 
Donors geven belangeloos bloed en plasma. 
Wij leveren bloed- en plasmaproducten en 
verzorgen diagnostiek op een internationaal 
referentieniveau ten behoeve van de Neder-
landse gezondheidszorg. We doen research 

om onder andere het bloedgebruik te verbe-
teren en helpen ontwikkelingslanden bij het 
inrichten en verbeteren van hun bloedvoor-
ziening. Die maatschappelijke verankering 
zorgt er ook voor dat Sanquin in het middel-
punt van de belangstelling staat. De politiek 
is niet alleen geïnteresseerd in hoe wij de Wet 
inzake bloedvoorziening uitvoeren, maar let 
ook op de verhouding tussen onze publieke 
en private taken. De minister van VWS dringt 
aan op verhoging van de doelmatigheden. 
Dat vind ik prima, want we waren daar al 
volop mee bezig. Donors willen weten wat er 
met hun bloed gebeurt. Patiëntenverenigingen 
kijken kritisch naar het veiligheidsbeleid, 
bijvoorbeeld bij het toelaten als donors van 
mannen die seks hebben met mannen. 
Innovatie is een tweede kenmerk. We ontwik-
kelen nieuwe, betere geneesmiddelen en doen 
fundamentele research. En ten derde zijn we 
wereldwijd ondernemend in een commercieel 
speelveld. Wij produceren en leveren plasma-
producten, op basis van internationaal 
plasma. Dat doen we zelf, via tussenpersonen 
of via contract manufacturing.”

U komt niet uit de wereld van de bloedvoor-
ziening. Welke voor- en nadelen heeft dat?
“Ik kan deze functie uitoefenen, dankzij het 
feit dat hier zo veel competente mensen al 
lang in de organisatie werken. Omdat ik van 
buiten kom heb ik soms een andere kijk op 
de zaak. De ondernemingszin die ik bij San-
quin zie, probeer ik verder aan te wakkeren, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en het bevorderen dat de divisie 
Plasmaproducten nog marktgerichter kan 
worden. In de Bloedbank zijn de afgelopen 
jaren stappen gezet om de kwaliteit te borgen 
en steeds efficiënter te werken, wat er voor 
zorgt dat de prijsontwikkeling van bloed-
producten uiterst bescheiden blijft.”

Bestaat er een spanning tussen de commerciële 
activiteiten en de publieke taak van Sanquin?
“Met het plasma van Nederlandse donors 
produceren we geneesmiddelen voor Neder-
landse patiënten. Maar een fabriek rendabel 
runnen lukt pas bij een bepaald volume. Dat 
bereiken we door ons op de internationale 
markt te begeven: we doen contractproductie 

Aart van Os (Leiderdorp, 1955) studeerde aan de 
HEAO in Arnhem. Hij werkte van 1980 tot 2009 in 
diverse internationale leidinggevende functies bij 
Organon. Vervolgens was hij een jaarlang als con-
sultant werkzaam in verschillende (maatschap-
pelijke) sectoren. Van 2010 tot september was hij 
bij Becton Dickinson verantwoordelijk voor de 
strategie, marketing en business development van 
glazen spuiten voor voorverpakte injectievloeistof-
fen. Sinds september 2012 is hij voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Sanquin Bloedvoorziening.
a.van.os@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/aart-van-os/5/701/6a9
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voor het buitenland. Zo maken we bijvoor-
beeld plasmaproducten uit Amerikaans 
plasma voor Viropharma. Voor Baxter gaan 
we plasma dat Baxter ons levert bewerken 
in Amsterdam en België. Dat verhoogt ons 
productievolume fors, waardoor we nog 
efficiënter kunnen produceren. In Amsterdam 
ontstaan de komende jaren zo’n tweehonderd 
vacatures. Ook de divisie Plasmaproducten 
heeft een not-for-profit oogmerk, we zijn 
immers een stichting. Maar we moeten wel 
zorgen voor een positief resultaat. Die marge 
gebruiken we voor de uitbreiding en verster-
king van onze productiefaciliteiten en het 
ontwikkelen van nieuwe producten. Ook 
gebruiken we het positieve resultaat voor 
extra ondersteuning van de research.”

Op de website van Sanquin heeft u gereageerd 
op een publicatie van economen over de relatief 
hoge prijs van bloed in Nederland. Dat is nieuw.
“Onderdeel van mijn bedrijfsfilosofie is dat 
je niet alleen je uiterste best moet doen om 
transparant te zijn, maar ook moet commu-
niceren, zowel reactief als proactief. Construc-
tieve confrontaties schuw ik evenmin. Als 
het gaat om de prijs van bloed: het is appels 
met peren vergelijken. Zo krijgt de Belgische 
bloedvoorziening, anders dan wij, overheids-
subsidie. En is het bloedverbruik per hoofd 
van de bevolking in onze buurlanden aan-
zienlijk hoger – in België vijftig, in Duitsland 
zelfs zeventig procent meer.”

Er zijn donors die vanwege de prijs van bloed en 
de commerciële activiteiten stoppen.
“Eind 2012 heb ik gesproken met een donor 
die na 180 keer doneren was gestopt. Hij gaat 
weer doneren. Niet alleen dat feit is belang-
rijk, maar ook dat je leert van zo’n gesprek. 
Ik vind dat je als Raad van Bestuur regelma-
tig direct contact met donors moet hebben, 
want zij zijn belangrijke stakeholders. Hetzelfde 
geldt voor de politiek. De huidige Tweede 
Kamerleden waren niet betrokken bij de tot-
standkoming van Sanquin in 1998. Je moet 
hen uitleggen wat onze missie is, waarom 
die er is en hoe die onze strategie bepaalt. 
We hebben als stichting geen winstoogmerk, 
maar moeten wel een reserve hebben om 
te kunnen blijven investeren en om risico’s 

financieel te kunnen borgen. We zijn gewoon 
een solide, gezond bedrijf. En heel belangrijk: 
de divisie Bloedbank werkt zeer consistent 
samen met de divisie Plasmaproducten. 
Een accountant en het ministerie van VWS 
verifiëren jaarlijks dat de administraties van 
het publieke en private deel van Sanquin 
strikt gescheiden blijven.”

Hoe ziet u de relatie met VWS nu Sanquin zich 
steeds meer op de internationale markt begeeft?
“De divisie Bloedbank, de publieke tak, levert 
plasma aan de divisie Plasmaproducten, de 
marktconforme tak. Dat gebeurt op basis van 
een geschatte marktprijs. In opdracht van 
VWS is er door een extern bureau onderzoek 
gedaan naar deze marktprijs en op grond 
daarvan is deze naar boven bijgesteld. De mi-
nister heeft Sanquin vorig jaar de taakstelling 
opgelegd om zes procent bij de Bloedbank 
te bezuinigen per 2015. Haar verwachting is 
dat dit een dempend effect heeft op de prijs 
van bloedproducten. Ook steunt ze ons als 
we kritisch bekijken of alle screeningstesten 
en –procedures echt nodig zijn. Er wordt goed 
gediscussieerd en geluisterd. Maar we zijn het 
niet altijd met elkaar eens over de invulling 
of de snelheid waarmee bepaalde zaken moe-
ten worden uitgevoerd.”

Hoe ziet u de komende vijf tot tien jaar?
“De Wet inzake de Bloedvoorziening vergt 
van ons dat we blijven werken aan de 
kwaliteit en veiligheid van bloedproducten. 
Vanwege de taakstelling gaan we het aantal 
uitgiftecentra terugbrengen van elf naar 
zeven, terwijl we de dienstverlening aan onze 
klanten – de ziekenhuizen – op peil willen 
houden. Tegelijkertijd zie ik dat ziekenhuizen 
érg verschillend omgaan met voorraden. 
We moeten samen met hen bedenken hoe we 
in een aantal gevallen de bevoorradingsketen 
van een breed assortiment bloedproducten 
kunnen optimaliseren. Doordat we internati-
onaal meer aan de weg timmeren kunnen we 
de banden met universiteiten en onderzoek-
centra in binnen- en buitenland verstevigen, 
zodat we nog meer kunnen innoveren. 
Onderzoekers en artsen komen regelmatig 
met goede ideeën die kunnen leiden tot een 
verbeterde behandeling van patiënten.”

Om tuberculose vast te stellen, wordt in Neder-
land de Mantoux-test gebruikt. Een positieve 
Mantoux-reactie vormt een aanwijzing naar 
eerder contact met tuberculosebacteriën. Met 
de opkomst van Interferon Gamma Release 
Assays (IGRA) is het mogelijk op eenvoudige 
wijze dezelfde informatie met een in vitro bloed-
test te verkrijgen. Sanquin biedt de mogelijk-
heid om diagnostiek van latente tuberculose-
infectie (LTBI) uit te voeren. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de Interferon Gamma 
Release Assay (IGRA) Quantiferon-TB Gold.

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte, veroor-
zaakt door bacteriën van het Mycobacterium 
Tuberculosis Complex (MBTC), gekenmerkt 
door ernstige ontstekingen overal in het 
lichaam. De meest voorkomende vorm is 
longtuberculose. Als tbc-patiënten niet goed 
behandeld worden kan de ziekte dodelijk zijn. 
De incidentie van tuberculose in Nederland 
is ruim 6 per 100.000 (jaarlijks 1.100 nieuwe 
patiënten). Daarnaast kunnen de nieuwste 
geneesmiddelen voor gebruik bij reuma bij 
personen met LTBI een levensgevaarlijke 
reactivatie van tuberculose-infectie veroor-
zaken. Sinds enkele jaren zijn er bloedtesten 
op de markt die gebaseerd zijn op het in vitro 
meten van interferon-gammaproductie. Bij 
deze IGRA’s wordt gebruik gemaakt van het 
principe dat T-cellen van personen die gesen-
sitiseerd zijn met M. tuberculosis-antigenen, 
interferongamma produceren als zij opnieuw 
met deze antigenen in contact komen. Door 
het gebruik van specifieke antigenen vertoont 
de IGRA, in tegenstelling tot de Mantoux-test 
géén kruisreactie met BCG-vaccinatie. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de IGRA’s de huidige 
tbc-diagnostiek van risico-inventarisatie, 
röntgenonderzoek, kweken etc. in grote mate 
zal veranderen. Wel ziet het er naar uit dat 
de IGRA’s de Mantoux-test zullen kunnen 
vervangen. Naast een lagere belasting van de 
patiënt zijn de voordelen een hogere specifici-
teit, afwezigheid van kruisreactiviteit met het 
BCG vaccin en, gezien het in vitro karakter, de 
afwezigheid van boostereffect na uitvoeren 
van de huidtest.

Diagnostiek

Maarten Koot

Tuberculose-
diagnostiek
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Studie naar Cofact bij 
levertransplantatie

Klinische studie

Maarten Evenblij

Een levertransplantatie is geen sinecure. 
Door bloedverlies tijdens de operatie zijn 
dikwijls veel bloedtransfusies nodig en in de 
praktijk blijken die hand in hand te gaan met 
meer complicaties en een grotere kans dat de 
patiënt overlijdt. Een internationaal multi-
center onderzoek moet uitwijzen of het toe-
dienen van stollingsfactorenproduct Cofact 
het aantal benodigde transfusies vermindert.

Ongeveer 120 levertransplantaties vinden 
er jaarlijks plaats in Nederland. Meestal 
vanwege cirrose – waarbij levercellen worden 
omgezet in bindweefsel onder invloed van 
bijvoorbeeld een virusinfectie, overmatig 
alcoholgebruik of een chronische ontsteking 
– of vanwege acuut leverfalen door bijvoor-
beeld medicijngebruik. Levertransplantaties 
gaan dikwijls gepaard met relatief veel bloed-
verlies doordat de bloedstolling is verstoord 
en de druk in de toevoerende bloedvaten 
relatief hoog is door de grote weerstand die 
het bloed ondervindt in de zieke lever. In het 
UMC Groningen krijgen patiënten rond hun 
transplantatie daarom gemiddeld zeven 
eenheden bloed toegediend.
“Je wilt patiënten zo min mogelijk transfusies 
geven”, zegt Freeha Arshad, arts-onderzoeker 
bij de afdeling Hepatobiliaire Chirurgie en 
Levertransplantatie van het UMCG. “Trans-
fusies verhogen, door hun relatief grote volume, 
de bloeddruk rond de lever. Dat kan leiden 
tot heviger bloedingen tijdens de operatie.” 
Ook zijn zieke mensen, zoals patiënten die 
worden getransplanteerd, extra gevoelig voor 
de negatieve effecten van transfusieproducten. 
Eventuele complicaties van hun operatie 
kunnen verergeren, patiënten moeten dikwijls 
langer in het ziekenhuis blijven en hun kans 
te overlijden neemt dus toe. “Iedere keer moet 
opnieuw een afweging worden gemaakt tussen 
de noodzaak om een patiënt een transfusie te 
geven en het extra risico dat deze daardoor 
loopt.”

Verstoorde bloedstolling
Daarbij komt dat veel patiënten die in aan-
merking komen voor een levertransplantatie 
een verstoorde bloedstolling hebben. Want 
de lever maakt ook stollingsfactoren en anti-
stollingsfactoren en die aanmaak is bij een 

leverziekte als cirrose dikwijls verminderd. 
“Gezonde mensen hebben een balans tussen 
bloedstolling en bloedingsneiging doordat 
de verschillende (anti)stollingsfactoren in 
het bloed met elkaar in evenwicht zijn. Maar 
patiënten met levercirrose hebben minder 
van die factoren waardoor het evenwicht 
minder stabiel is en gemakkelijk naar de ene 
of de andere kant doorslaat. Dat leidt tot de 
neiging tot bloeding of juist trombose”, zegt 
Rachel van Beem, clinical research specialist 
bij Sanquin Plasmaproducten.
Al sinds de beginjaren zeventig van de vorige 
eeuw produceert Sanquin een stollingsfactoren-
product uit donorplasma. Dit zogenoemde 
prothrombine complex concentraat (PCC), 
waarvan de meest recente versie in 1998 
verscheen, genaamd Cofact, bevat de stol-
lingsfactoren II, VII, IX en X en stimuleert 
bloedstolling. Het helpt ook de balans tussen 
bloeding en bloedstolling robuuster te maken, 
doordat het ook de antistollingsfactoren 
proteïne-C en -S en antitrombine bevat. 
Cofact wordt vooral ingezet bij patiënten die 
‘bloedverdunners’ gebruiken en een ernstige 
bloeding, zoals een hersenbloeding krijgen of 
met spoed moeten worden geopereerd. Cofact 
kan hun verhoogde bloedingsneiging dan 
snel corrigeren.

Vijf centra, drie landen
“Onder transplantatie-artsen is al jaren 
discussie over de vraag of het gebruik 
van Cofact bij een levertransplantatie bij 
patiënten met cirrose en bloedingsneiging 
bloedverlies vermindert. In de praktijk 
gebruiken sommige klinieken Cofact al bij 
zo’n transplantatie, maar tot nu toe is het 
nog nooit wetenschappelijk onderzocht”, 
zegt Van Beem. “Een aantal artsen heeft het 
initiatief tot zo’n studie in diverse centra 
genomen en Sanquin erbij gevraagd omdat 
wij Cofact produceren. Wij ondersteunen en 
faciliteren deze investigator-driven studie en 
hebben het hoofd van het Levertransplantatie-
programma van het UMCG, prof. Robert 
Porte, een van de initiatiefnemers, bereid 
gevonden om als principal investigator op 
te treden. De dagelijkse coördinatie is in 
handen van Freeha Arshad die als voltijds-
onderzoeker is aangesteld.”

Freeha Arshad (Amsterdam, 1984) studeerde 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Daarna werkte ze als basisarts bij de afdeling 
chirurgie van de Isala Klinieken te Zwolle en het 
UMC Groningen. In november 2011 begon ze haar 
promotieonderzoek naar bloedstolling rond lever-
cirrose en levertransplantatie bij de afdeling 
Hepatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie 
van het UMCG. Als researchmedewerker is ze be-
trokken bij diverse klinische studies op dit terrein.
f.arshad@umcg.nl

Rachel van Beem (Soest, 1980) studeerde medische 
biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
In mei 2003 kwam ze bij Sanquin als promoven-
dus op de afdeling Experimentele Immunohema-
tologie. Haar proefschrift (2008) ging over moge-
lijke celtherapie ter stimulering van de vorming 
van bloedvaten. Daarna kwam ze als Clinical 
Research Specialist bij de Medische Afdeling van 
de divisie Plasmaproducten. Daar begeleidt Van 
Beem klinische studies rond plasmaproducten.
r.vanbeem@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/rachel-van-beem/9/358/6b6
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In 2011 is vanuit het UMC Groningen samen-
werking gezocht met centra voor levertrans-
plantatie bij het Erasmus MC in Rotterdam, 
het Erasmus Ziekenhuis van de Vrije Universi-
teit Brussel, het Universitair Ziekenhuis Leuven 
en het Helsinki University Central Hospital. 
België, met dochteronderneming CAF-DCF, en 
Finland, met Sanquin Oy, zijn markten waar 
Cofact beschikbaar is. In totaal zullen er 140 
patiënten met levercirrose en een verhoogde 
bloedingsneiging aan de dubbelblinde studie 
deelnemen. De helft van hen krijgt Cofact 
toegediend vlak voor de transplantatie, de 
andere helft een placebo.

Ondersteuning van de wetenschap
Arshad: “De meeste centra hebben de 
noodzakelijke administratieve voorzieningen 
getroffen en zijn nu klaar om te beginnen. 
In België ligt het protocol nog bij de medisch 
ethische commissie van het ziekenhuis. In 
Nederland zijn de eerste patiënten inmiddels 
toegelaten. De primaire uitkomstmaat is de 
transfusiebehoefte van de patiënten rond de 
transplantatie.” Van Beem: “De secundaire 
uitkomstmaat van de studie is de veiligheid. 
We kijken naar bijwerkingen en vooral naar 
trombose. De patiënten krijgen immers een 
stollingsmiddel en je wilt niet dat ze door-
schieten in de richting van trombose. Daar-
voor zijn weliswaar geen aanwijzingen, maar 
we willen het toch bewijzen.” Arshad: “Een 
aantal artsen, zoals in Brussel en Helsinki, 
geeft Cofact al enkele jaren zonder dat daar-
bij problemen zijn geconstateerd.” Van Beem: 
“We zijn vol vertrouwen, want de theorie 
achter het geven van Cofact klopt en de 
ervaring is dat het niet mis gaat. Maar we 
willen het zeker weten. Met deze studie onder-
steunen we de wetenschap.” Arshad: “Het 
mooie van dit onderzoek is dat het vanuit 
de artsen is geïnitieerd en vanuit het UMCG 
wordt uitgevoerd. Het moet antwoord geven 
op een medische discussie die al jarenlang 
wordt gevoerd.”

Sanquin is een samenwerking aangegaan 
met een Amerikaanse firma, die een genees-
middel heeft ontwikkeld voor patiënten met 
prostaatkanker die niet meer reageren op 
hormoonbehandeling. Wat bijzonder is aan 
deze behandeling is dat het om dendritische 
celtherapie gaat, een vorm van immuun-
therapie, waarbij het afweersysteem van de 
patiënt zelf wordt aangezet om de strijd aan 
te gaan met de kankercellen.

Hiervoor worden eerst monocyten van de 
patiënt via een afereseapparaat afgenomen. 
Deze afname is vergelijkbaar met bijvoor-
beeld een trombocytaferese, alleen duurt het 
wel wat langer. Monocyten zijn witte bloed-
cellen die gewoon in het bloed circuleren. 
Ze kunnen ook migreren naar de weefsels en 
ze veranderen dan in macrofagen of dendri-
tische cellen. Monocyten hebben een aantal 
eigenschappen die belangrijk zijn voor de 
afweer: ze kunnen fagocyteren (‘opeten‘ van 
bijvoorbeeld bacteriën), ze kunnen antigeen 
presenteren (d.w.z. eiwitfragmenten van zo’n 
bacterie presenteren op hun celwand en aan-
bieden aan T-cellen, wat lijdt tot een specifieke 
afweerrespons) en ze produceren cytokinen 
(moleculen met een rol in de afweer).

Geneesmiddel tegen prostaatkanker
De monocyten afkomstig van een patiënt 
met prostaatkanker worden door Dendreon 
geschikt gemaakt om als kankergeneesmiddel 
te kunnen werken. Ze worden omgevormd 
tot dendritische cellen waaraan een fusie-
eiwit wordt gekoppeld, dat bestaat uit een 
prostaat-specifiek eiwit en GM-CSF (een groei-
factor). Dit product wordt vervolgens enige 
dagen later (via een infuus) aan de patiënt 
teruggegeven. De teruggegeven dendritische 
cellen presenteren nu het specifieke prostaat-
eiwit aan de T-cellen, waardoor er een gerichte 
afweerrespons tegen prostaatweefsel en dus 
ook de prostaatkankercellen kan ontstaan. 
In een eerdere studie hadden patiënten die 
een behandeling hadden ondergaan met het 
product van Dendreon een betere overleving.
In 2010 heeft de Food and Drug Adminis-
tration (FDA) van de VS deze dendritische 
celtherapie goedgekeurd als geneesmiddel. 
Om het ook op de Europese markt te mogen 

brengen wilde de EMA (European Medicines 
Agency) dat er in Europa nog een ’feasibility’ 
onderzoek zou plaatsvinden met het middel 
van Dendreon. Dit onderzoek loopt momen-
teel in Wenen, Parijs, Londen en Nijmegen. 
Vanaf februari van dit jaar is er in samen-
werking met het Radboud Universitair 
Medisch Centrum op de afnamelocatie van 
Sanquin in Nijmegen gestart met de aferese 
van monocyten bij patiënten met prostaat-
kanker. Er zijn inmiddels al negen patiënten 
die meedoen. De afname van de monocyten 
worden uitgevoerd in samenwerking met de 
Unit Transfusiegeneeskunde, Medische donor-
zaken en het Bijzonder Afname Team van 
Sanquin. Vooraf is er hard gewerkt om deze 
monocytafereses succesvol te maken. 
De afdeling Quality Assurance/Regulatory 
Affairs van Sanquin is er ook nauw bij 
betrokken geweest, met name in het kader 
van de regelgeving omtrent dendritische 
celtherapie en de audits voor Dendreon voor-
afgaand aan de studie.

Toekomst
Omdat Sanquin nu expertise heeft op dit 
gebied worden we ook door andere belang-
stellenden gepolst om deze autologe monocyt-
afereses ten behoeve van celtherapie uit te 
gaan voeren. Deze nieuwe ontwikkelingen 
zijn heel waardevol voor de kennis en kunde 
voor al onze medewerkers die zich bezighouden 
met de bijzondere afereses. We hopen deze 
dienst in de toekomst dan ook te kunnen uit-
breiden. Ook zouden we de afnames van de 
monocyten voor cellulaire therapie kunnen 
combineren met de bewerking van deze cellen 
door het Laboratorium voor Celtherapie van 
Sanquin, want ook die kennis heeft Sanquin 
in huis.

Klinische studie

Monocytaferese 
voor cellulaire therapie

Marian van Kraaij
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De Vel bloedgroep ontmaskerd

Onderzoek

Dirk Roos

Vel is een van de laatste bloedgroepen op 
rode bloedcellen waarvan tot voor kort niet 
bekend was welke component daarvoor 
verantwoordelijk is. Het is een bloedgroep 
waarvoor bijna iedereen positief is, maar een 
paar mensen missen Vel. Als zulke Vel-negatieve 
mensen erytrocytentransfusies krijgen is het 
mogelijk dat ze antistoffen gaan maken tegen 
Vel. Daarna kunnen ze alleen nog maar erytro-
cyten van Vel-negatieve donors verdragen 
en die zijn zeer schaars. Om Vel-negatieve 
donors snel genetisch te herkennen en om 
betere antistofreagentia te maken waarmee 
Vel getypeerd kan worden, is het nodig de 
moleculaire achtergrond van Vel te kennen. 
Dat is nu recent gelukt. Medewerkers van de 
afdeling Experimentele Immunohematologie 
van Sanquin Research, samen met andere 
onderzoekers in Nederland, Engeland en 
Denemarken, publiceren hierover in Nature 
Genetics.

“De antistoffen die Vel-negatieve mensen 
maken na ontvangst van Vel-positief bloed 
zijn erg agressief en kunnen via complement-
activatie de Vel-positieve rode cellen afbreken”, 
vertelt promovenda Lonneke Haer-Wigman. 
Op dit moment zijn er maar enkele Vel-
negatieve donors binnen de donorpopulatie 
bekend en zijn Vel-negatieve eenheden 
ingevroren in de Sanquin Bank of Frozen 
Blood. De serologische typering voor Vel 
is complex en kan tot nu toe alleen met 
serum van geïmmuniseerde Vel-negatieve 
patiënten worden verricht. Met deze sera, 
van wisselende reactiesterkte en wisselende 
beschikbaarheid, zijn Vel zwak-positieve en 
Vel-negatieve erytrocyten moeilijk van elkaar 
te onderscheiden. Toch is dat essentieel, want 
Vel-zwak-positieve erytrocyten kunnen nog 
steeds antistofvorming bij Vel-negatieve 
ontvangers veroorzaken. Niettemin is het 
Sanquin Bloedbank in de regio Dordrecht/
Rotterdam enige jaren geleden gelukt om 
met een anti-Vel serum uit 10.000 donors zes 
nieuwe Vel-negatieve donors te selecteren. 
Het oplossen van de moleculaire achtergrond 
van Vel maakt het mogelijk om via een een-
voudige genotypering in donors de aan- of 
afwezigheid van het Vel antigeen eenduidig 
vast te stellen. Dat is ook van voordeel bij 

onderzoek bij patiënten met mogelijke anti-
Vel antistoffen. Bovendien kan deze kennis 
gebruikt worden om betere Vel typerings-
reagentia te ontwikkelen.

Genetisch onderzoek
In samenwerking met dr. Willem Ouwehand 
en anderen uit Cambridge, Engeland, is een 
grootschalig genetisch onderzoek opgezet. Het 
DNA van vijf bekende Vel-negatieve donors 
bleek daarbij een deletie van 17 nucleotiden 
in het SMIM1 gen op chromosoom 1 te bevat-
ten (vier homozygoot, één heterozygoot). 
Nader onderzoek bij 64 Vel-negatieve en 
20 Vel-zwak-positieve donors en patiënten uit 
Engeland, Nederland en Denemarken beves-
tigde de relatie tussen deze mutatie of andere 
mutaties op dezelfde plaats en de afwezigheid 
van het Vel antigeen. SMIM1 codeert voor het 
gelijknamige eiwit Small Integral Membrane 
Protein-1 dat in erytrocyten tot expressie 
komt. Verder bleek een ‘single nucleotide 
polymorphism’ (SNP) in het tweede intron 
van SMIM1 van groot belang te zijn voor de 
mate van expressie van SMIM1 mRNA en 
eiwit. Mensen die heterozygoot zijn voor de 
deletie en de G variant van de SNP op het 
ongemuteerde allel hebben, tonen normale 
Vel expressie op hun rode bloedcellen. Maar 
mensen die de A variant van de SNP op het 
ongemuteerde allel hebben zijn juist zwak 
Vel-positief.

Het SMIM1 eiwit
De relatie tussen het SMIM1 eiwit en het Vel 
antigeen werd bevestigd door het SMIM1 
eiwit tot expressie te brengen, zowel in Vel-
negatieve erytroblasten als in non-erytroïde 
HEK293T cellen, waarna binding van anti-
Vel meetbaar was. SMIM1 is een klein eiwit 
met een hydrofoob stuk dat past in een 
membraan. Het wordt alleen in erytrocyten 
gedetecteerd, alhoewel het transcript ook in 
megakaryocyten aanwezig is. SMIM1 is dus 
waarschijnlijk een erytrocytair transmem-
braaneiwit. In Cambridge is ontdekt dat 
zebravissen een soortgelijk SMIM1 gen bezit-
ten en uitschakelen daarvan leidde tot een 
milde afname van het aantal erytrocyten. 
Bovendien bleek uit genetisch onderzoek 
bij 72.000 mensen dat de SNP A variant, 

Lonneke Haer-Wigman (Terneuzen, 1985) studeerde 
Medische Biologie in Nijmegen. In 2008 deed ze 
een researchproject op de afdeling Pathologie van 
het UMC St Radboud in Nijmegen. Sinds 2009 doet 
ze promotieonderzoek bij de afdeling Experimentele 
Immunohematologie van Sanquin Research aan 
een project over de genetische basis van hoog 
frequente antigenen. Haer-Wigman hoopt in 2013 
te promoveren.
l.wigman@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/lonneke-haer-wigman/50/b05/75/

Ellen van der Schoot (Amsterdam, 1959) promo-
veerde voordat ze haar artsexamen aan de Universi-
teit van Amsterdam deed in 1989 bij professor 
Von dem Borne onderzoek naar de immunofeno-
typering van acute myeloide leukemie. Daarna is 
zij teruggekomen bij Sanquin als hoofd van het 
sublaboratorium Immunocytologie. Sinds 2005 is 
zij afdelingshoofd van de afdeling Experimentele 
Immunohematologie, vanaf 2007 als hoogleraar. 
e.vanderschoot@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/ellen-van-der-schoot/18/ab4/970

Masja de Haas (Velsen, 1966) trad in 1991 na haar 
artsexamen en promotieonderzoek naar IgG Fc 
receptor type III, onder leiding van Albert von dem 
Borne en Dirk Roos, in dienst bij het CLB. Zij kreeg 
de opdracht om de vertaalslag te maken van ontwik-
kelingen binnen de research naar de diagnostiek. 
Sinds 2010 is zij clustermanager Immunohemato-
logische Diagnostiek waarbinnen de laboratoria 
Erytrocytenserologie, Trombo-/Leukocytenserologie 
en Immunogenetica zijn opgenomen.
m.dehaas@sanquin.nl



Juni  Bloedbeeld  13  

met lage SMIM1 expressie, aanleiding geeft 
tot verminderd hemoglobinegehalte in de 
erytrocyten, verminderde aantallen erytro-
cyten en kleinere erytrocyten. Dit zou ver-
oorzaakt kunnen worden door verminderde 
hemoglobinesynthese. Momenteel loopt in 
samenwerking met het Radboudziekenhuis 
een onderzoek bij bloeddonors naar de relatie 
tussen Vel expressie en ijzerwaarden in het 
bloed. Natuurlijk worden bloeddonors juist 
geselecteerd op normale ijzerwaarden, dus 
donors met zeer lage ijzerwaarden zullen niet 
worden gevonden. Soortgelijk onderzoek vindt 
daarom ook plaats bij Vel-negatieve patiënten 
(met antistoffen) en hun familieleden.

Verder onderzoek
Het lijkt er dus op dat het SMIM1 eiwit iets te 
maken heeft met de hemoglobinesynthese, 
maar wat precies is onbekend. Prof. Ellen van 
der Schoot, coördinator van dit onderzoek, wil 
dat graag uitzoeken in een vervolgproject, in 
samenwerking met dr. Emile van den Akker, 
van de afdeling Hematopoiese. Daartoe wil-
len deze onderzoekers onder andere SMIM1 
gaan ‘downreguleren’ of in verhoogde mate 
tot expressie brengen in erytrocyten, en zien 
wat het effect daarvan is op de hemoglobine-
synthese en de differentiatie van deze cellen. 
Dr. Masja de Haas, vanuit de diagnostiek, 
benadrukt dat nu werk gemaakt gaat worden 
van de genetische screening van bloeddonors 
op het ontbreken van het Vel antigeen, zodat 
een grotere pool van bruikbare donors ter 
beschikking komt voor Vel-negatieve patiënten. 
Zij is ook zeer geïnteresseerd in de wijze 
waarop zulke patiënten antistoffen gaan 
maken tegen Vel. Gebleken is dat het HLA 
type DRB1-11 van groot belang is hierbij. 
Haer-Wigman heeft al plannen om SMIM1 
peptiden aan dendritische cellen te geven en 
dan te onderzoeken welke eiwitfragmenten 
van SMIM1 uiteindelijk in HLA-klasse II 
moleculen aan B en T lymfocyten worden 
aangeboden. Voorlopig nog werk genoeg dus, 
maar een belangrijke mijlpaal is bereikt.

Cvejic A, Haer-Wigman L, Stephens JC, et al. SMIM1 underlies 
the Vel blood group and influences red blood cell traits. Nat 
Genet. 2013 Apr 7 [Epub ahead of print]

Vanaf oktober 2012 is Sanquin gestart 
met de landelijke uitrol van het HWBO. De 
superusers, medewerkers van de afdeling 
Uitgifte/Klantenservice zijn opgeleid. Samen 
met de relatiebeheerders van Sanquin heb-
ben zij presentaties gegeven en analisten in 
de ziekenhuizen opgeleid hoe ze bloedpro-
ducten moeten bestellen via het HWBO. De 
eerste reacties vanuit de ziekenhuizen zijn 
zeer positief.

Ziekenhuizen in de regio Zuidwest bestelden 
vanaf 2000 bloedproducten rechtstreeks in 
Progesa. De benodigde hardware, terminal, 
printer en ISDN aansluiting werden gefacili-
teerd door Sanquin Bloedvoorziening. 
De ziekenhuizen waren zeer tevreden met 
deze werkwijze totdat in april 2008 binnen 
de bloedbank e-Progesa werd ingevoerd. Door 
onoplosbare problemen (het aanmelden in 
e-Progesa was voor de ziekenhuizen veel 
omslachtiger geworden) met het rechtstreeks 
bestellen in e-Progesa moesten de ziekenhuizen 
weer met de fax gaan bestellen. In de overige 
drie regio’s van Sanquin was het bestelproces 
na invoering van e-Progesa nog steeds op de 
traditionele wijze ingericht: het ziekenhuis 
bestelde de bloedproducten al dan niet met 
behulp van een voorbedrukt bestelformulier 
per fax of e-mail, waarna de medewerkers 
van het desbetreffende Sanquin uitgiftepunt 
de bestelling in e-Progesa invoerden.

Veilig en snel bestellen
Begin 2010 besloot Sanquin om het Hospital 
Web Based Ordering (HWBO) bij de zieken-
huizen in de regio Zuidwest in te voeren. 
Sanquin heeft het standaardpakket aan-
gepast, zodat de ziekenhuizen op een zeer 
veilige en snelle manier hun bestelling 
konden plaatsen. En met een druk op de 
knop kon de medewerker van de afdeling 
Uitgifte de bestelling bevestigen waarna deze 
automatisch in e-Progesa werd ingevoerd. 
In eerste instantie heeft Sanquin in overleg 
met vier ziekenhuizen (Erasmus MC, EMC-
Sophia, EMC-Den Hoed en het Sint Franciscus 
Gasthuis) een pilot gestart. Deze pilot is na drie 
maanden geëvalueerd met als uitkomst dat de 
ziekenhuizen zeer tevreden waren en niet meer 
terug wilden naar het bestellen per fax.

Landelijke uitrol
Sinds april 2012 hebben nu alle ziekenhuizen 
in de regio Zuidwest de mogelijkheid om 
bloedproducten te bestellen via het HWBO. 
Twee ziekenhuizen, Admiraal de Ruyter 
en Reinier de Graaf, hebben een technisch 
probleem met het bestellen van bloed-
producten via de HWBO, dat tot op heden 
nog niet is opgelost. Naar verwachting kunnen 
eind 2013/begin 2014 alle ziekenhuizen in 
Nederland bloedproducten bestellen via het 
HWBO.
 
www.bloedbestellen.nl

Pleun van Toledo

H(ospital)W(eb)B(ased)O(rdering)

Bloedproducten
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Recente publicaties In koelen
bloede

Onderzoek Beeld

Nico Bick

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

Poloxamer blokkeert adsorptie van IgG aan 
vaste oppervlakten
Kustiawan I, Derksen NI, Rispens T. Preventing 
adsorption of immunoglobulin G to solid surfaces 
using poloxamer 407 eliminates artifactual 
stimulation of neutrophils. Br J Haematol 2013 
Mar 29. pii: S0022-1759(13)00100-2. [Epub 
ahead of print]
Poloxamer 407 kan gebruikt worden om 
adsorptie van immunoglobuline G (IgG) 
aan vaste oppervlakten te voorkomen. Dit 
ontdekten onderzoekers van de afdeling 
Immunopathologie. Poloxamer 407 is een 
niet-ionische surfactant. Kustiawan en col-
lega’s demonstreren dat poloxamer bij lage 
concentraties (0,05%) de adsorptie van hoge 
concentraties IgG (tot 5 mg/ml) aan vaste 
oppervlakten blokkeert. Dit deed het beter 
dan andere blokkerende middelen, zonder 
te interfereren met de interactie van IgG met 
humane neutrofiele granulocyten. Adsorptie 
van immunoglobuline G (IgG) aan vaste 
oppervlakten moet vermeden worden om het 
effect van polyklonaal intraveneus immuno-
globuline G (IVIG) op neutrofielen te kunnen 
onderzoeken in vitro. IgG dat gebonden is aan 
vaste oppervlakten kan namelijk neutrofielen 
activeren door binding aan dicht bij elkaar 
gelegen Fc receptoren. Deze studie wijst uit 
dat poloxamer 407 een geschikt blokkerend 
middel is om de binding van immunoglobuli-
nen aan vaste oppervlakten te voorkomen in 
celexperimenten in vitro.

NAB2 en EGR-1 reguleren TRAIL transcriptie 
in NK cellen
Balzarolo M, Watzl C, Medema JP, Wolkers 
MC. NAB2 and EGR-1 exert opposite roles in 
regulating TRAIL expression in human Natural 
Killer cells. Immunol Lett 2013; 151(1-2):61-7. 
[Epub 2013]
NAB2 (Transcriptionele regulator NGFI-A 
bindend eiwit 2) wordt geïnduceerd in NK 
cellen na stimulatie door IL-2 en IL-15, en 
het bevordert de inductie van TNF-gerela-
teerd, apoptose-inducerend ligand (TRAIL). 
De transcriptiefactor EGR-1 (early growth 

response-1), die wordt opgereguleerd door 
dezelfde stimuli als NAB2, heeft juist een 
remmende werking op TRAIL expressie in NK 
cellen. Dit blijkt uit onderzoek van Balzarolo 
en collega’s van de afdeling Hematopoiese. 
NAB2 en de EGR genen zijn belangrijke 
regulatoren van effector moleculen. Onder-
zoek van dezelfde afdeling had eerder al 
aangetoond dat NAB2 de expressieniveaus 
van TRAIL moduleert in T-cellen en plasma-
cytoïde DC’s. De resultaten van deze studie 
verstrekken nieuwe mechanistische inzichten 
in de regulatie van TRAIL en tonen aan dat 
de genregulatie door de NAB2/EGR as zorgt 
voor een sterk gecontroleerd expressiepatroon 
van dit effectormolecuul in NK cellen.

Een positief effect van onderdrukking van het 
immuunsysteem op CCI
Dijkstra-Tiekstra MJ, Rondeel JM, Slomp J, 
Smid WM, de Wildt-Eggen J. A positive effect 
of immune suppression on corrected count 
increment after platelet transfusion at 1 but not 
at 24h. Transfus Apher Sci 2013 Mar 9. [Epub 
ahead of print]
Onderzoekers van de afdeling Transfusie 
Monitoring hebben met behulp van een 
monitoring cohort studie de effecten van de 
klinische kenmerken van hemato-oncologische 
patiënten op ‘corrected count increment’ 
(CCI) onderzocht. CCI was gekozen als een 
voorspellende waarde voor het effect van 
profylactische transfusie met plaatjesconcen-
traten. Deze transfusies worden gebruikt om 
mogelijke levensbedreigende bloedingen bij 
hemato-oncologische patiënten te voorkomen. 
Dijkstra-Tiekstra en collega’s hebben voor het 
onderzoek onder andere gekeken naar gelijk-
tijdig gebruik van verschillende medicijnen, 
koorts en voorgaande medische ingrepen 
zoals een transfusie. De resultaten tonen aan 
dat onderdrukking van het immuunsysteem 
door medicatie een kortstondig positief effect 
heeft op CCI1h (p = 0.023) maar niet op 
CCI24h (p = 0.88). Dit heeft mogelijk een 
voordelig effect op patiënten met bloedingen 
maar door het kortdurende effect verwachten 
de onderzoekers dat het de intervallen tussen 
transfusies niet zal verhogen.

www.sanquin.nl/publicaties

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

www.nicobick.nl
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Leo Koenderman

Huidige functie
Hoogleraar Immunobiologie van de long en hoofd 
Experimenteel Laboratorium Longziekten van het 
UMC Utrecht.
Promotiejaar
1990
Titel proefschrift
Signal transduction in human granulocytes
Promotores
Prof. dr. S.W. de Laat en prof. dr. C.P. Engelfriet
Co-promotores
Dr. D. Roos en dr. A.J. Verhoeven

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.

Leo Koenderman (Ede, 1959) studeerde 
algemene biologie in Utrecht. “Ik deed mijn 
laatste hoofdvak bij het CLB. Daarna ben ik 
blijven hangen, Dirk Roos had een project en 
ik kwam precies op tijd. Toen had je nog tijd 
om meer onderzoek te doen dan vereist. 
Ik werkte aan eosinofiele granulocyten die 
een belangrijke rol spelen bij allergie. Dit 
is een zeldzame cel, maar biologisch heel 
interessant, want hij is staat om parasieten te 
doden. Na mijn promotie kwam een positie 
op de afdeling Longziekten in Utrecht vrij, 
waarbij ik fundamenteel onderzoek kon 
vertalen naar de patiënt.”

Wat heeft Sanquin betekend voor je carrière?
“Het was toen uniek dat de wetenschap 
leidend was. Als je een interessante vraagstel-
ling had, kon je zonder enige restrictie aan de 
slag. Je had topmensen om je heen en je was 
overal welkom. Veel instituten hebben daar 
helaas nogal eens politieke barrières voor. 
Ik vind knowhow afschermen verschrikkelijk. 
Mijn toenmalige collega Maria Yazdanbaksh 
had een academische stelling in haar proef-
schrift: ‘Scientist who are secretive are short 
of intellect.’ Die tijd bij het CLB is voor mij 
die heel vormend geweest. Dirk Roos was een 
wetenschapper van de beste soort, rechtvaardig 
en streng. Iedereen gaf input en hielp elkaar, 
je deed samen het onderzoek. Nu wordt er 
heel erg gekeken naar publicaties. Dat frivole 
dat AIO’s zouden moeten hebben is er nu 
minder. De impact factors zijn leidend. 
Toen lag de lat ook erg hoog, maar door het 
optimale onderzoeksklimaat kwamen die 
publicaties vanzelf.”

Hoe is je loopbaan na Sanquin verlopen?
In 1990 ging Koenderman terug naar Utrecht 
naar de afdeling Longziekten. “De hoog-
leraar en een onderzoeker vertrokken en 
de afdeling Longziekten zou verdwijnen. 
Met behulp van GlaxoSmithKline heb ik de 
afdeling nieuw leven ingeblazen, een unieke 

situatie. Ik twijfelde toen nog wel, omdat ik 
ook een post-doc in de VS wilde doen. Maar 
het aanbod om een lab met veel geld op te 
zetten gaf de doorslag.” In 1996 werd Koen-
derman hoofddocent en in 2000 hoogleraar. 
In 2002 is hij alsnog een jaar naar Adelaide 
in Australië gegaan.

Wat doe je nu?
De vraagstelling die ik toen had, heb ik nu 
nog steeds: waarom veroorzaakt het immuun-
systeem bij ontstekingsziekten zo veel pro-
blemen? Er moet ergens een heel dominante 
factor zijn die het immuunsysteem activeert. 
Vroeger deden we veel in vitro onderzoek, nu 
zijn we overgestapt naar in vivo modellen. 
We proberen het immuunsysteem voor de 
gek te houden door in het bloed een stof te 
brengen waardoor het systeem denkt dat 
er een infectie aan de gang is. Dan meet je 
vervolgens hoe het immuunsysteem daarop 
reageert. Dat koppelen wij aan mensen met 
groot trauma. Bij groot trauma reageert het 
immuunsysteem heftig op alle verwondingen, 
waardoor het immuunsysteem zich gaat rich-
ten op de eigen weefsels. De longen worden als 
eerste aangetast. Als je groot trauma over-
leeft loop je een groot risico dat je gedurende 
de eerste drie dagen overlijdt aan een over-
actief immuunsysteem. Gaat het daarna 
teveel omlaag dan kun je sepsis ontwikkelen. 
Daarom moet het immuunsysteem de eerste 
drie dagen goed in de gaten worden gehouden. 
We zijn bezig om markers te vinden om bij 
trauma vast te stellen in welke fase het 
immuunsysteem zich bevindt om daarmee 
het immuunsysteem te beïnvloeden.”

Heb je in je werk nog te maken met Sanquin?
“Ik ga nog jaarlijks uit eten met de oude 
promovendiclub. Sanquin sponsort een 
klinische studie voor nieuwe indicaties voor 
C1 inhibitor. Er ligt een groot potentieel voor 
dit plasmageneesmiddel, dat beter werkt dan 
het recombinant product. We zijn samen met 
Nijmegen een studie gestart met patiënten 
met multi-trauma. Patiënten krijgen voor-
afgaand aan de operatie wel of geen C1 
inhibitor. De hypothese is dat bij gebruik van 
C1 inhibitor de patiënt na de operatie minder 
complicaties heeft.”

Leo Koenderman
Ich bin ein CLB-er”

Anneke de Regt

Broedplaats

“
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Cristina Díaz de Heredia Rubio (Barcelona, 1963), 
studeerde geneeskunde aan de Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ze is kinderhematoloog 
en -oncoloog en is hoofd van de afdeling Kinder-
hematologie- en oncologie van het universiteits-
ziekenhuis Vall d’Hebron in Barcelona. Haar 
klinische onderzoek is hoofdzakelijk gericht op 
hematologische aandoeningen en op allogene 
stamceltransplantatie.
crdiaz@vhebron.net

Ilona Kleine Budde (Zaandam, 1971) studeerde 
medische biologie aan de Vrije Universiteit. 
Sinds 1996 werkt ze bij Sanquin; eerst als AIO, 
vervolgens als postdoc en nu als clinical research 
specialist bij de Medische Afdeling van Sanquin 
Plasmaproducten. Ze promoveerde in 2001 op 
auto-allergie aan de Universiteit van Amsterdam.
i.kleinebudde@sanquin.nl

Studie naar weesgeneesmiddel groeit

Plasmaproducten

Angela Rijnen

Sanquin onderzoekt de klinische effecten 
van apotransferrine, een plasmaproduct 
dat een uiterst zeldzame vorm van zware 
bloedarmoede tegengaat. De resultaten zijn 
goed. Toch heeft apotransferrine nog een 
weg te gaan om als geneesmiddel te worden 
geregistreerd.

Acht maanden was de baby toen Cristina 
Díaz de Heredia Rubio haar voor het eerst 
onderzocht. Dr. Díaz de Heredia is hoofd van 
de afdeling kinderhematologie en -oncologie 
in universiteitsziekenhuis Hospital Vall 
d’Hebron in Barcelona. “Elders had het meisje 
wegens ernstige bloedarmoede een bloed-
transfusie gekregen”, vertelt de Catalaanse 
specialiste aan de telefoon. “En ijzer, omdat 
haar bloedwaarden ook heel laag waren. 
De bloedarmoede herstelde zich wel, maar 
ik vermoedde dat er sprake was van een 
ijzerstapelingsziekte. Ook constateerde ik dat 
de concentratie transferrine in het bloed heel 
laag was en herinnerde me een kleine para-
graaf uit een leerboek over een zeer zeldzame 
ziekte.” Het vermoeden van de kinderhema-
tologe bleek juist: het meisje had een erfelijk 
transferrinetekort (hypotransferrinemie).
Transferrine is een plasma-eiwit dat ijzer in 
de bloedbaan bindt en het naar het been-
merg transporteert. Daar is ijzer nodig voor 
de aanmaak van rode bloedcellen. DNA-
onderzoek toonde bij het Spaanse meisje een 
mutatie aan in het gen dat voor transferrine 
codeert. Hypotransferrinemie ontstaat als 
iemand van beide ouders zo’n aangedaan 
gen erft. Wereldwijd zijn in de literatuur 
slechts zestien gevallen beschreven.
Herhaalde bloedtransfusies leiden tot gevaar-
lijke ijzerstapeling in weefsels. Bij patiënten 
met hypotransferrinemie moet dat absoluut 
vermeden worden, omdat zij al ijzerstapeling 
in het lichaam hebben. Plasmatransfusie 
was de eerste behandeling waar het Spaanse 
meisje op aangewezen was. Daar knapte ze 
zienderogen van op. Maar plasmatransfusies 
verhogen niet alleen de transferrinespiegel; 
ze bevatten ook andere eiwitten waaraan 
deze patiënten geen gebrek hebben. Cristina 
Díaz de Heredia ging daarom op zoek naar 
het zuivere eiwit. “We ontdekten dat een 
onderzoekster van het Finse Rode Kruis, 

dr. Leni von Bonsdorff, voor haar promotie-
onderzoek transferrine had geïsoleerd uit 
plasma. Ze had een zuiveringstechniek 
ontwikkeld die het eiwit apotransferrine – 
transferrine wordt zo genoemd als er geen 
ijzer gebonden is – geschikt maakte voor toe-
passing bij mensen. Dat was in het verleden 
sporadisch gebeurd, maar er bestaat geen 
literatuur over.”

Klinische studie
Het Finse Rode Kruis was bereid apotransfer-
rine leveren. “We kregen toestemming van 
de Finse en Spaanse autoriteiten, nadat alle 
veiligheidstesten waren herhaald. Toen mijn 
patiënt veertien maanden was, dienden we 
de eerste dosis per infuus toe.”
De tweemaandelijkse infusen werkten: het 
meisje herstelde. Toen stopte het Finse Rode 
Kruis met plasmafractionering. “Er werd nog 
een voorraad apotransferrine gemaakt”, 
aldus haar behandelaar. “Toen die op raakte 
heeft een Spaanse farmaceut het tevergeefs 
geprobeerd te produceren.”
Via Leni van Bonsdorff werd vervolgens een 
beroep gedaan op Sanquin, dat het Finse 
productieproces van apotransferrine had 
overgenomen. “Sanquin was bereid om apo-
transferrine te produceren voor het Spaanse 
meisje”, vertelt Ilona Kleine Budde, clinical 
research specialist bij de Medische Afdeling 
van Sanquin Plasmaproducten. “Maar dan 
wel in het kader van een klinische studie, 
om zodoende meer te weten te komen over 
de effecten van de behandeling.”
In samenwerking met Cristina Díaz de Heredia 
ontwikkelde Sanquin het studieprotocol. 
Nadat de Spaanse toestemmingsprocedures 
waren doorlopen ging de trial in december 
2010 van start. “Het meisje zou twee jaar 
worden behandeld. We onderzochten of de 
bloedwaarden, net als bij toediening van de 
Finse apotransferrine, goed bleven”, vertelt 
Ilona Kleine Budde. “Een ander doel was te 
kijken naar het gedrag van het eiwit in het 
bloed, bijvoorbeeld hoe lang het duurt totdat 
apotransferrine in het lichaam is afgebroken. 
En verder onderzochten we of er bijwerkingen 
optraden.”
“In 2011 stuurde een Duitse specialist ons een 
mailtje”, vervolgt Ilona. “Deze arts behandelde 
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Weekmaakmiddelen in bloedzakken

een broertje en zusje, van vier en drie jaar 
oud met zeer ernstige bloedarmoede. Ze had-
den daarvoor bloedtransfusies gekregen, dat 
tot extra ijzerstapeling had geleid. Genetisch 
onderzoek in een laboratorium in Barcelona 
had aan het licht gebracht dat sprake was 
van hypotransferrinemie.” Het tweetal werd 
geïncludeerd in de studie, evenals het broertje 
van het Spaanse meisje dat eind 2011 werd 
geboren. De behandeling met apotransferrine 
blijkt ook bij deze drie patiënten de ernstige 
bloedarmoede helemaal op te heffen. Binnen-
kort start een vijfde patiënt in de studie: een 
achttienjarige Italiaanse jongen.

Gezond
Sanquin verstrekt apotransferrine gratis, wat 
gebruikelijk is in klinische studies. In 2012 
heeft de European Medicine Agency (EMA) 
de weesgeneesmiddelenstatus toegekend aan 
de behandeling van hypotransferrinemie met 
apotransferrine. Dat betekent dat een genees-
middel Europees geregistreerd kan worden op 
basis van voorlopige onderzoeksresultaten. 
Op verzoek van de EMA is de studie nu met 
drie jaar verlengd, met een iets gewijzigd 
protocol.
Of en wanneer registratie van apotransfer-
rine wordt aangevraagd is nog onduidelijk. 
Mogelijk kan het product ook voor andere 
ziekten effectief zijn. “Het idee is te zoeken 
naar toepassing van apotransferrine bij 
andere ijzergerelateerde ziekten”, aldus Ilona 
Kleine Budde.
“Ze zijn serieus en willen leren over deze 
behandeling en de mogelijkheden ervan”, 
zegt Cristina Díaz de Heredia over Sanquin. 
“Wij ook. Maar mijn doel is vooral onze 
patiëntjes een goede kwaliteit van leven te 
bieden. En dat lukt nu: ze zijn zeer gezond 
en hebben geen last van bijwerkingen.”

Erytrocyten worden in de bloedbank bewaard 
in plastic zakken waarin als weekmaker veelal 
DEHP [di-(ethylhexyl)-ftalaat] zit. Dit DEHP 
komt ook terecht in de membranen van de 
erytrocyten en stabiliseert daarmee deze 
membranen. Daardoor treedt weinig hemo-
lyse op in zakken met DEHP. Nadeel is dat 
grote hoeveelheden DEHP enigszins toxisch 
zijn. Gezocht wordt daarom naar een andere 
weekmaker die niet toxisch is maar wel 
dezelfde goede eigenschappen heeft als 
DEHP. Dr. Dirk de Korte, manager Product- 
en Procesontwikkeling Bloedtransfusie-
technologie van Sanquin, legt uit wat daar 
allemaal bij komt kijken.

De Korte: “In de jaren 50 zijn de zakken van 
polyvinylchloride (PVC) met DEHP als week-
maker ontwikkeld. Uit onderzoek met ratten 
uit de jaren negentig bleek dat DEHP toxisch 
is wanneer deze dieren daar generaties lang 
in grote hoeveelheden aan worden bloot-
gesteld. Op basis hiervan staat DEHP op de 
lijst waarvoor per 2014 ontheffing nodig is 
om te mogen worden gebruikt. Vooralsnog 
wordt DEHP in medische hulpmiddelen 
toegestaan zolang geen alternatief voorhanden 
is. Sinds 2008 is een actiegroep in de EU bezig 
om DEHP uitgebannen te krijgen, hetgeen 
voor verpakkingen en kinderspeelgoed al 
is gelukt. Voor bloedzakken worden nu 
alternatieven getest op carcinogeniciteit en 
toxiciteit, en vervolgens op bruikbaarheid 
in bloedzakken.”

Hexamoll® DINCH®

“Zowel de farmaceutische industrie als de 
bloedbanken in de hele wereld zijn nu bezig 
verschillende alternatieve weekmakers te 
testen. Een extra probleem daarbij is dat de 
ziekenhuizen graag ontdooid plasma voor 
direct gebruik gereed willen hebben, terwijl 
bekend is dat juist dan de weekmakers uit het 
plastic diffunderen. Eén van de alternatieven 
die getest worden is Hexamoll® DINCH®, voor 
zakken, slangen en aanprikpoorten.” De Korte 
vertelt dat Sanquin samenwerkt met Fresenius 
om het effect hiervan op erytrocyten, bloed-
plaatjes en plasma te testen. “Het zuiveren 
van deze bloedcomponenten in de nieuwe 
hulpmiddelen gaat goed en er ontstaat niet 

meer breuk dan bij gebruik van plastic met 
DEHP. De erytrocyten vertonen wel meer 
hemolyse als ze bewaard worden in de 
nieuwe zakken in het gebruikelijke SAGM 
medium. Met nieuwere media, zoals PAG3M, 
PAGGSM of AS3, is er minder hemolyse, 
maar deze media zijn nog niet overal gere-
gistreerd.”

Houdbaarheidsstudie
Om de diffusie goed te kunnen meten heeft 
De Korte extractie- en analysemethoden 
opgezet voor DINCH en het afbraakproduct 
daarvan, MINCH. Gebleken is dat deze pro-
ducten tienmaal minder in plasma terecht 
komen dan DEHP, omdat ze minder in water 
of vet oplosbaar zijn. Ook de tolerabele dosis 
van DINCH is veel hoger dan van DEHP, dus 
dat leidt tot een grotere veiligheidsmarge. 
De Korte gaat nu samen met Fresenius een 
grote houdbaarheidsstudie van 3-6 maanden 
doen van verbeterde systemen met Hexamoll® 
DINCH®, omdat eerder gebleken was dat 
deze systemen nog niet voldeden aan de 
strenge ISO eisen voor bloedzakken, zoals 
dertig minuten maximaal centrifugeren en 
afkoelen van kamertemperatuur naar -80°C 
zonder breuk op laspunten. Onderdeel van 
deze studie zijn bewaarstudies met bloed-
componenten. De Korte wil de bewaarstudie 
uitvoeren met PAGGSM, omdat dit medium 
al geregistreerd is in Nederland. Naast de 
DINCH/MINCH extractie zal dan ook de in 
vitro kwaliteit van de bloedcomponenten 
worden getest. Als dat goed verloopt gaat 
een verkennende transfusiestudie van start, 
om bijwerkingen bij patiënten te meten. Dit 
onderdeel van de studie zal in samenwerking 
met dr. Rianne Koopman (Unit Transfusie-
geneeskunde) en dr. Leo van de Watering 
(Klinische Transfusieresearch, Leiden) worden 
uitgevoerd. Eerst zal het effect bij 4.000 
ontvangers getest worden, daarna bij 20.000. 
De divisie Plasmaproducten van Sanquin zal 
tezelfdertijd de kwaliteit van plasma bewaard 
in zakken met Hexamoll® DINCH® beoor-
delen. Zo moet uiteindelijk DEHP worden 
uitgebannen.
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naar de beste bloedplaatjes

Bloedproducten

Pieter Lomans

De CBO-richtlijn Bloedtransfusie geeft aan 
dat er bij voorkeur ABO bloedgroep-identieke 
trombocytentransfusies moeten worden 
gegeven. Dat is in de praktijk niet altijd 
haalbaar. Bovendien moet er ook rekening 
worden gehouden met anti-A en anti-B anti-
stoffen in het plasma dat als bewaarvloeistof 
dient. Hoe gaan betrokkenen om met het 
spanningsveld dat soms ontstaat? En kan de 
volgende – digitale – CBO-richtlijn Bloed-
transfusie, waar al voorzichtig aan wordt 
gewerkt, wat van die spanning wegnemen?

De meest recente CBO-richtlijn Bloedtransfusie, 
die in 2011 werd gepubliceerd, is er duidelijk 
over: bij de transfusie van trombocyten gaat 
de voorkeur uit naar ABO-identieke trom-
bocyten. Daar worden diverse redenen voor 
aangevoerd. Op de eerste plaats wijst onder-
zoek uit dat ABO-identieke trombocyten een 
betere overleving na transfusie geven dan 
niet ABO-identieke trombocyten. Daarnaast 
kan in hele zeldzame gevallen een hemo-
lytische transfusiereactie optreden, waarbij de 
optredende afbraak van rode bloedcellen tot 
een (levens)gevaarlijke situatie kan leiden.

Moeilijke match
“De eerste reden om ABO-identiek te trans-
funderen, heeft met de trombocyten zelf te 
maken”, zegt Bert Tomson, manager Klini-
sche Consultatieve Dienst van Sanquin. “Net 
zoals bij erytrocyten, moet je ook bij trombo-
cyten rekening houden met de bloedgroepen 
A, B, AB en O als je gaat transfunderen. Liefst 
identiek, anders compatibel. Maar er is meer. 
De erytrocyten zitten in een neutrale bewaar-
vloeistof, waardoor je geen problemen krijgt 
met bloedgroepantistoffen in het plasma van 
de donor. Dat kan bij trombocyten niet zo 
gemakkelijk. Trombocyten zijn namelijk zo 
kwetsbaar, dat je ze niet ongestraft in een be-
waarvloeistof kunt doen. Maximaal tweeder-
de van het plasma is weliswaar te vervangen 
door een neutrale bewaarvloeistof, maar dan 
blijf je nog altijd met een behoorlijke hoeveel-
heid plasma zitten die antistoffen tegen A en 
B kan bevatten. In zeldzame gevallen geeft 
dat hemolyse van de rode bloedcellen bij de 
ontvanger. Dit is de bijwerking waarover in 
de CBO-richtlijn wordt gesproken.”

Trombocyten op alle criteria matchen is in 
de praktijk lastig. Een eenheid trombocyten 
is samengesteld uit trombocyen afkomstig 
van vijf volbloeddonaties. “Vijf AB-volbloed-
donors hebben we niet zomaar op elk moment 
bij de hand”, zegt Tomson. “Zowel trombo-
cyten als erytrocyten worden gewonnen uit 
volbloed. Wanneer je speciaal voor trombo-
cyten volbloed afneemt, houd je te veel rode 
bloedcellen over. Dat is verspilling en niet 
goed uit te leggen aan de donors. We sturen op 
de afname van rode bloedcellen en proberen 
de trombocyten zo optimaal mogelijk mee 
te nemen. Het is zoeken naar een optimum 
tussen wat ideaal zou zijn en wat klinisch en 
praktisch haalbaar is.”

Hyperconcentraat
Voor mogelijke plasmaproblemen zijn al 
enkele alternatieven ontwikkeld. Bij trombo-
cyten in PASIII is bijvoorbeeld tweederde van 
het plasma vervangen door de bewaarvloei-
stof PASIII. In speciale gevallen kunnen trombo-
cyten met slechts twintig milliliter plasma 
(hyperconcentraten) worden gegeven. Voor 
neonaten neemt de bloedbank trombocyten 
via aferese van één enkele donor af. En in dat 
product wordt getest of de titer anti-A en -B 
niet te hoog is.
“AB-trombocyten hebben we echt niet op 
voorraad”, zegt Pleun van Toledo, manager 
Uitgifte/Klantenservice bij Sanquin Bloed-
bank. “Dat kunnen we zo nodig wel via 
aferese beschikbaar stellen.” Hij heeft het 
afgelopen jaar de vraag naar bloedgroep-
identieke trombocyten zien toenemen. 
De vraag naar B-positief is bijvoorbeeld 
duidelijk toegenomen. Dat is volgens hem 
deels ingegeven door de CBO-richtlijn van 
2011, die de vraag naar identieke producten 
stimuleert. “Kunnen we een product echt niet 
leveren,” zegt hij, “dan zoeken we samen 
met het ziekenhuis naar het best mogelijke 
alternatief. Vaak worden dat dan O-trombo-
cyten bij patiënten met de bloedgroep A of 
B en A-trombocyten bij een patiënt met de 
bloedgroep AB.”

Alternatieven
Het nadeel is dat er gezocht moet worden 
naar een passend alternatief. “Na verloop 

Bert Tomson (Den Haag, 1955) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte bij 
de toenmalige Bloedbank Leiden-Haaglanden en 
Europdonor. Sinds 2004 is hij manager Klinische 
Consultatieve Dienst van Sanquin in Leiden met 
aandachtsgebied bijzondere producten. Daarnaast 
draagt hij zorg voor het gezamenlijke trombo-
cyten- en stamceldonorbestand van Sanquin en 
Europdonor.
b.tomson@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/bert-tomson/6/193/846/

Pleun van Toledo (Rotterdam 1961) volgde de studie 
tot klinisch-chemisch analist op de Hogeschool 
Rotterdam, werkte bij de toenmalige bloedbank 
Rotterdam als hoofd Bloedbewerking. Sinds 2002 
is hij bij Sanquin Manager Productie van de 
bloedbank regio Zuidwest en per september 2012 
manager Uitgifte/klantenservice bij Sanquin 
Bloedbank. Hij is lid van de werkgroep Techniek 
en Logistiek van de LGR.
p.vantoledo@sanquin.nl
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van tijd zien ziekenhuizen het probleem en 
ervaren ze dat een goed alternatief ook prima 
kan werken”, zegt Van Toledo. “Na enige tijd 
maken ze zelf weer vaker een keuze die niet 
alleen verantwoord is voor de patiënt, maar 
tegelijkertijd ook een reële, realiseerbare 
vraag oplevert voor Sanquin Bloedbank. 
Dat geldt voor een deel ook voor de vraag 
naar Parvovirusvrije samengestelde trombo-
cytenproducten. De richtlijn noemt enkele 
doelgroepen voor deze producten, maar we 
merken dat die vraag soms wordt opgerekt 
en uitgebreid naar meer doelgroepen. In een 
aantal opzichten zit er dus wel enige spanning 
tussen de CBO-richtlijn en de alledaagse 
praktijk.”
Die spanning ziet ook Peter te Boekhorst, 
hematoloog-transfusiespecialist in het Eras-
mus MC Rotterdam. Hij behandelt vooral 
volwassen patiënten met hematologische 
aandoeningen. Sinds kort heeft het Erasmus 
MC één transfusiedienst en is hij ook betrok-
ken bij de transfusies bij kinderen. “Bij kleine 
kinderen en neonaten proberen we zoveel 
mogelijk identieke trombocyten te geven”, 
zegt hij, “waarbij we ook de mogelijke nega-
tieve effecten van het plasma zoveel mogelijk 
beperken door het extra geconcentreerd of als 
plasma/PAS te geven.”

Compatibel als het kan
Bij de volwassenen kiest hij ook voor ABO-
identiek voor de hematologische patiënten 
die waarschijnlijk nog een allogene stamcel-
transplantatie voor de boeg hebben. Bij zo’n 

transplantatiekandidaat zoek je naar een 
goede HLA-match tussen de stamceldonor en 
de ontvanger. Is er geen geschikte volwassen 
stamceldonor beschikbaar, dan transplanteren 
we ook met stamcellen uit navelstrengbloed. 
Geef je de ontvanger ABO-incompatibel 
trombocytenconcentraat, dan zet dat moge-
lijk aan tot antistofvorming tegen bloedgroep 
A en/of B. En juist bij transplantatie van 
stamcellen uit navelstrengbloed kan het ver-
velend zijn als de ontvanger een hoge anti-A 
en/of anti-B titer heeft. Daarom identiek als 
het echt nodig is, compatibel als het kan, en 
in sommige gevallen kan ook met incompati-
bele trombocyten worden gewerkt.”
Te Boekhorst noemt nog een andere reden 
voor het toenemend gebruik van trombo-
cyten. “De laatste jaren zijn veel nieuwe 
geneesmiddelen beschikbaar gekomen die de 
stolling remmen. Als mensen met deze 
geneesmiddelen geopereerd worden, levert 
dat vaak problemen op omdat je geen 
neutraliserend middel hebt om dit effect 
teniet te doen. Het enige middel is dan verse 
trombocyten geven. Ik denk dat de vraag 
naar trombocyten voor deze toepassing de 
komende jaren nog verder zal stijgen.”
Dat in de CBO-richtlijn bij voorkeur voor 
bloedgroepidentieke trombocytentransfusie 
wordt gekozen vindt Te Boekhorst meer dan 
logisch. Tegelijkertijd ziet hij ook dat dit niet 
altijd mogelijk of nodig is. Wat zijn dan de 
beste alternatieven voor welke patiënten in 
welke situatie? “Het zou mooi zijn als een 
nieuwe richtlijn daarin op termijn ook na-
drukkelijker gaat voorzien”, zegt hij.

Levendige richtlijn
Best mogelijk dat die wens wordt gehono-
reerd. Er is inmiddels een werkgroep bezig 
met een nieuwe CBO-richtlijn Bloedtransfusie 
die niet langer op papier, maar digitaal gaat 
worden geformuleerd. “Op die manier willen 
we een levendige richtlijn maken”, zegt Hans 
Soons, klinisch chemicus in het St Anna Zieken-
huis te Geldrop en lid van de Landelijke 
Gebruikersraad van Sanquin. “We proberen 
de richtlijn modulair op te zetten. Dan kun 
je denken aan invalshoeken die aansluiten 
bij specifieke vragen vanuit de verschillende 
medische specialismen. We willen meer 

werken met deelgebieden, die digitaal direct 
toegankelijk zijn.”
Met zo’n modulaire aanpak zijn aanpas-
singen voortdurend mogelijk. Soons: “Denk 
aan de introductie van PASI, II, en III; er zijn 
steeds nieuwe producten die onmiddellijk 
gevolgen hebben voor de richtlijn. Denk ook 
aan nieuwe toepassingen en vragen vanuit 
de beroepsgroep. Dergelijke veranderingen 
willen we direct en dynamisch in de richtlijn 
kunnen implementeren. Daarvoor moet het 
bestaande format van de richtlijn compleet 
op de schop. Een enorm karwei, waar we nog 
maar net aan zijn begonnen.”

Peter te Boekhorst (Arnhem, 1965) studeerde genees-
kunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij 
promoveerde op het onderwerp ‘Cytostatica resistentie bij 
acute myeloïde leukemie’. Hij werd opgeleid tot internist in 
het St. Maartens Gasthuis te Venlo (het huidige Vie Curie 
Ziekenhuis) en het UMC St Radboud te Nijmegen. Het 
aandachtsgebied hematologie en transfusiegeneeskunde 
werd in Rotterdam gevolgd. Momenteel is hij werkzaam 
in het Erasmus MC Rotterdam als staflid hematoloog en 
transfusiespecialist. Daarnaast heeft hij zitting in de MAR 
en de LGR van Sanquin.
p.teboekhorst@erasmusmc.nl
nl.linkedin.com/pub/peter-te-boekhorst/22/110/0/
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klinisch chemicus in het MST te Enschede. Sinds 1991 is hij 
klinisch chemicus in het St Anna Ziekenhuis te Geldrop en 
Kempenhaeghe te Heeze met als aandachtsgebied hemato-
logie. Hij is momenteel lid van het bestuur van TRIP en de 
NVB. Tevens is hij lid van de LGR en de MAR van Sanquin.
j.soons@st-anna.nl
nl.linkedin.com/pub/hans-soons/1b/6ba/b13

Peter te Boekhorst Hans Soons
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Nanogam voldoet aan de 
aangescherpte regelgeving

Plasmaproducten

Dolf de Meijer en Anneke de Regt

De veiligheid van geneesmiddelen wordt 
continu gemonitord door zowel producenten 
als overheden. Naar aanleiding van een 
veiligheidsprobleem, een verhoogde kans 
op trombo-embolische complicaties, met een 
intraveneus immunoglobulineproduct (IVIG) 
van een andere producent werd Sanquin 
door de autoriteiten opgedragen om onder-
zoek te doen naar het veiligheidsprofiel van 
Nanogam. In een samenwerkingsproject tussen 
de afdelingen Productontwikkeling, Farmaco-
vigilantie, Medische Zaken en Registratie is 
onderzoek gedaan naar deze ‘procoagulant 
activity’.

“In november 2011 kregen alle IVIG-produ-
centen, de opdracht van de Europese regula-
toire autoriteiten om onderzoek te doen naar 
de trombo-embolische risico’s na gebruik 
van IVIG”, vertelt Dolf de Meijer, registratie-
medewerker van Sanquin Plasmaproducten. 
“Deze vraag was ingegeven nadat gebruikers 
van een immunoglobulineproduct van een 
andere producent een hoger risico op het 
ontstaan van bloedstolsels in de bloedbaan 
(tromboembolic events, TEE) bleken te hebben. 
Om dergelijke bijwerkingen in de toekomst 
zoveel mogelijk te voorkomen is de Europese 
wet- en regelgeving voor immunoglobuline-
producten aangescherpt.”

Productontwikkeling
“Om na te gaan of er procoagulant activity, 
veroorzaker van TEE, aanwezig is in het pro-
duct Nanogam of tijdens de bereiding van dit 
IgG product, is het hele bereidingsproces van 
plasma tot en met eindproduct bestudeerd”, 
zegt Anky Koenderman, manager van de 
afdeling Productontwikkeling van Sanquin 
Plasmaproducten, waar mede onder leiding 
van projectleider Hennie ter Hart anderhalf 
jaar uitgebreid onderzoek is gedaan. “Hier-
voor zijn samen met Sanquin Research 
(Herm-Jan Brinkman) nieuwe assays ontwik-
keld zoals een assay om FXIa te kunnen 
bepalen en een Thrombin Generation Assay 
(TGA).” De nadruk van het onderzoek lag 
op de identificatie van procoagulant activity 
en de processtappen die activatie kunnen 
veroorzaken. Daarnaast moest worden 
aangetoond dat het productieproces een of 

meerdere stappen bevat die zorgen voor de 
verwijdering/inactivatie van deze activiteit.

Onderzoek
Nanogam wordt bereid uit plasma waaruit 
al eiwitten zijn gewonnen voor de productie 
van andere producten van Sanquin (waar-
onder Aafact, Nonafact, Cofact en Cetor). 
Verdere verwerking van het plasma (de Cohn 
fractionering met behulp van onder andere 
ethanol) kan plaatsvinden volgens twee 
verschillende processen (SPP- of CL-fractione-
ring). Dit fractioneringsproces levert het IgG-
rijke Pasta II op. Omdat dit tussenproduct op 
verschillende manieren kan worden bereid, 
is onderzoek gedaan naar het effect hiervan 
op de aanwezigheid of het ontstaan van pro-
coagulant activity. Vervolgens is bestudeerd 
wat er gebeurt wanneer pasta II verder wordt 
verwerkt tot het eindproduct Nanogam. Voor 
deze studie zijn verschillende analysemethoden 
gebruikt waaronder testen om activatie van 
(stollings)factoren aan te tonen (thrombin 
generation assay (TGA), non-activated partial 
thromboplastin time (NAPTT) en reactiviteit 
met amidolytic substrates) en testen voor 
specifieke stollingsfactoren (Factor II, VII, FIX, 
FX, FXI, FXIa en FXIIa).

Uit het onderzoek blijkt dat procoagulant 
activity in Pasta II meetbaar is. De waardes 
hiervan blijken afhankelijk te zijn van de 
methode van depletie en fractionering. Tijdens 
de verwerking van Pasta II tot eindproduct 
zorgt de DEAE sephadex-stap voor verwijde-
ring en de pepsine/pH4.4-stap voor inactivatie 
van de aanwezige procoagulant activity. 
Deze studie toont aan dat procoagulant 
activity in het proces wordt geïnactiveerd of 
verwijderd en dat het productieproces van 
Nanogam effectieve en gevalideerde stappen 
bevat om te voldoen aan de aangepaste 
regelgeving. Daarnaast is aangetoond dat 
Nanogam eindproduct geen procoagulant 
activity bevat.

Farmacovigilantie (‘geneesmiddelbewaking’)
Het tweede deel van het onderzoek werd uit-
gevoerd door de afdeling Farmacovigilantie 
in samenwerking met de Medische Afdeling. 
Er is uitgezocht of er in de afgelopen jaren 

Dolf de Meijer (Wageningen, 1984) studeerde bio-
medische wetenschappen aan de Universiteit van 
Utrecht. Vanaf 2008 begeleidde hij onder andere 
bij PPD en Roche klinische studies. Sinds 2011 
werkt hij als registratiemedewerker op de afdeling 
Regulatory Affairs van Sanquin Plasmaproducten.
d.demeijer@sanquin.nl
www.linkedin.com/in/dolfdemeijer/

Anky Koenderman (Ede, 1956) studeerde biologie 
aan de Universiteit Utrecht. In 1987 promoveerde 
ze aan de Vrije Universiteit op het onderwerp 
‘Glycosylation of proteins’. Sinds 1989 werkt ze bij 
Sanquin, waar ze in 2003 manager werd van de 
afdeling Productontwikkeling van Sanquin.
a.koenderman@sanquin.nl
www.linkedin.com/pub/anky-koenderman/22/9b7/630/

Hennie ter Hart (Terborg,1954) studeerde HBO-b 
biochemie te Oss en HLO biochemie te Delft. 
Vanaf 1978 is hij werkzaam geweest bij AvL, 
CLB en Vrije Universiteit. Sinds 1990 werkt hij 
als analist en sinds 2001 als projectleider bij 
de afdeling Productontwikkeling van Sanquin 
Plasmaproducten.
h.terhart@sanquin.nl
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bijwerkingen zijn gemeld na het gebruik van 
Nanogam die wijzen op een verhoogde inci-
dentie van trombo-embolische complicaties. 
Hiervoor werd onderzoek gedaan in de Sanquin 
bijwerkingen-database en werd er een analyse 
gemaakt van specifieke TEE-gevallen. De uit-
komst van deze analyse bevestigt de conclusies 
van het onderzoek van de afdeling Product-
ontwikkeling.

Regulatory Affairs (‘Registratie’)
In samenwerking met de afdeling Registratie 
zijn de resultaten ingediend bij de Europese 
regulatoire autoriteiten. In februari ontving 
Sanquin het bericht dat de indiening was 
goedgekeurd en dat hiermee de kwaliteit 
en klinische veiligheid van Nanogam zijn 
gewaarborgd.

De afdeling Productontwikkeling richt zich 
onder andere op het handhaven van het 
state-of-the-art niveau van de plasmaproducten 
en de productieprocessen. Daarnaast worden 
de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
nieuwe (plasma)producten onderzocht in 
haalbaarheidsstudies die kunnen uitgroeien 
tot volwaardige projecten die economisch 
haalbaar worden geacht.

Er is de laatste jaren veel discussie over de 
vraag hoe lang rode-celeenheden kunnen 
worden bewaard. Aanleiding hiervoor is een 
aantal studies waarin associaties werden 
gevonden tussen de bewaarduur van rode-
celeenheden en de overlevingskansen die 
een patiënt heeft na het ontvangen van het 
bloed. Een van de meest spraakmakende 
publicaties kwam uit in 2008, een studie van 
Koch en collega’s in het gezaghebbende tijd-
schrift The New England Journal of Medicine. 
In dit onderzoek werd aangetoond dat 
patiënten die langer bewaarde rode-bloed-
celeenheden kregen tijdens hartchirurgie 
postoperatief een verhoogde kans op compli-
caties en overlijden hadden. Dit leidde des-
tijds tot grote commotie en heeft de discussie 
over de bewaarduur van rode bloedcellen 
op scherp gezet. Echter, methodologisch valt 
er veel af te dingen op dit onderzoek, en dit 
geldt voor veel van de publicaties met de 
boodschap ‘oud bloed is slecht!’. Ook zijn 
er publicaties die geen associatie vinden 
tussen bewaarduur en een slechte klinische 
prognose. Grote klinische studies, de Age 
of Blood Evaluation (ABLE) en de Red Cell 
Storage Duration Study (RECESS), moeten 
uitwijzen of oud bloed nu wel of niet slecht is. 
Ondertussen worden er regelmatig onderzoe-
ken gepubliceerd die de ‘gebreken’ van ‘oud 
bloed’ aantonen.
Eind februari 2013 publiceerden dr. Steven 
Frank en collega’s in Anastesia and Analgesia 
over de vervormbaarheid van rode bloed-
cellen van verschillende bewaarduur na 
transfusie. Een artikel dat andermaal de 
publieke pers haalde met de boodschap dat 
oud bloed slecht is. Vervormbaarheid van 
rode bloedcellen wordt belangrijk geacht 
voor het passeren van haarvaten. Een stijvere 
rode bloedcel zou eerder vastlopen in de 
microcirculatie of weggevangen worden in de 
milt. De auteurs vonden dat de vermindering 
van vervormbaarheid die optreedt tijdens 
het lang bewaren van rode bloedcellen niet 
normaliseert na transfusie. Dit is een van de 
weinige studies die rode bloedcellen van een 
donor bestudeert na de transfusie, en daarom 
van belang. Bovendien levert de studie de 
nieuwe informatie op dat het ‘verstijven’ van 
rode bloedcellen tijdens langdurig bewaren 

niet reversibel is, zoals eerder werd veronder-
steld. Dit heeft de discussie over de bewaar-
termijn, ook binnen Sanquin, weer doen 
losbarsten. Maar wat kan er nu eigenlijk uit 
dit onderzoek worden geconcludeerd? Lang 
bewaarde rode bloedcellen worden meer 
rigide en blijven dat ook na transfusie, meer 
niet. Ter vergelijking, rode bloedcellen die in 
de bloedbaan verouderen worden ook stijver. 
En wanneer is een rode bloedcel te rigide 
om door haarvaten te bewegen? Het is niet 
waarschijnlijk dat dat ook gold voor de rode 
bloedcellen die na de transfusie zijn afgenomen 
en getest, want dan waren deze cellen 
ongetwijfeld eerder ergens in de haarvaten 
vastgelopen. Sterker nog, diverse studies heb-
ben aangetoond dat getransfundeerde rode 
bloedcellen die 24 uur na transfusie nog in de 
bloedbaan circuleren, een normale levens-
duur hebben, ondanks het feit dat nu wordt 
aangetoond dat ze minder flexibel zijn. Het 
is dus zeer de vraag wat de vermindering van 
de vervormbaarheid van lang bewaarde rode 
bloedcellen betekent voor hun functioneren 
in de patiënt. 
Rode bloedcellen veranderen tijdens bewaren, 
zoveel is zeker, en het is van groot belang te 
begrijpen wat die veranderingen betekenen 
voor het functioneren van rode bloedcellen 
na transfusie. Het bestuderen van de effecten 
van de veranderingen die optreden tijdens 
bewaren verdient dan ook prioriteit binnen 
het rode-bloedcelonderzoek. Maar dat wil 
niet zeggen dat iedere verandering die op-
treedt tijdens bewaren levensgevaarlijk is, 
of als zodanig moet worden bestempeld.

Referenties
Koch CG, Li L, Sessler DI, Figueroa P, Hoeltge GA, Mihaljevic 
T, Blackstone EH. Duration of red-cell storage and complications 
after cardiac surgery. N Engl J Med 2008; 358(12):1229-39.
Frank SM, Abazyan B, Ono M, Hogue CW, Cohen DB, 
Berkowitz DE, Ness PM, Barodka VM. Decreased erythrocyte 
deformability after transfusion and the effects of erythrocyte 
storage duration. Anesth Analg 2013; 116(5):975-81.
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Egbert van (I) Heemskerck
Jacob Fransz. Hercules (ca. 1635-1708) en zijn familie 
in de chirurgijnswerkplaats, 1669
Olieverf op doek, 70 x 59 cm
Collectie Amsterdam Museum

De chirurgijn Jacob Fransz Hercules liet in 
1669 een opmerkelijk portret van zijn familie 
maken. Op de voorstelling staat hij centraal 
in zijn chirurgijnswinkel afgebeeld terwijl hij 
een aderlating verricht bij een op het oog 
gezonde bezoeker. Door een notitie aan de 
achterzijde van het schilderij weten wij dat 
dit zijn broer is. Jacobs oudste zoon staat 
hem bij en vangt het bloed op in een bekken. 
Rechts zit zijn vrouw Anna op haar ‘soldertje’ 
– een houten vlonder tegen de tocht – met 
naaiwerk op haar schoot en naast haar twee 

jongere kinderen. Op de achtergrond staat 
een knecht iemand te scheren, twee andere 
klanten doden het wachten met het lezen 
van de krant.

Het is heden ten dage onvoorstelbaar dat een 
chirurg zich tezamen met zijn of haar gezin 
zou laten afbeelden terwijl hij een verrichting 
pleegt. Uitzonderlijker nog is dat praktijk-
ruimte en woonkamer één zijn en dat dit 
vertrek bovendien dienst doet als kapsalon. 
En welke chirurg verricht tegenwoordig een 
aderlating? De beroepen chirurgijn en barbier 
vormden eeuwenlang een vaste combinatie. 
Het inkomen van de chirurgijnspraktijk was 
ook vaak in sterke mate afhankelijk van het 
aantal scheerklanten. Het gilde van chirur-
gijns maakte wel deel uit van de medische 
wereld maar als laagste echelon, onder de 
universitair geschoolde doktoren. Voor het 
einde van de 18e eeuw verrichte een dokter 
alleen diagnostiek en behandeling bij in-
wendige ziekten. Hij hanteerde uitsluitend 
het scalpel bij anatomische demonstraties op 
lijken, waarbij chirurgijnen tot zijn publiek 
behoorden. Chirurgijnen waren de doeners. 
Vaak aangesteld en bezoldigd door het 
stadsbestuur verrichtten zij kleine operatieve 
ingrepen, legden verbanden aan en gaven 
klysma’s. Tot de meest toegepaste handelingen 
behoorde het aderlaten.
Geen andere geneeswijze heeft een zo lange 
en zo prominente rol gespeeld in de geschie-
denis van de mensheid als de aderlating. 
Al in de vroegste Oudheid werd bloed als 
belangrijk levenssap herkend, als zetel van 
het leven maar ook de drager en veroorzaker 
van ziekte. Met het laten afvloeien van bloed 
zou het lichaam verlost worden van schade-
lijke en onreine stoffen. Door Hippocrates 
werden aan nog drie andere lichaamssappen, 
‘humoren’, een relatie toegeschreven zowel 
met ziekte als met temperament: slijm, gele 
gal en de – nooit door iemand ooit waar-
genomen – zwarte gal. Een juist evenwicht 
tussen de vier sappen zou in een volmaakt 
mens resulteren, maar een volmaakt mens 
bestaat niet. Steeds overheerst er één sap en 
dit sap bepaalt het karakter van de mens. 
Zo zou een overmaat aan bloed resulteren in 
een sanguinisch temperament en een over-

Aderlating

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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maat aan slijm, ‘flegma’, in een flegmaticus. 
Ziekte werd toegeschreven aan een verdere 
verstoring van het evenwicht, en de beste 
remedie was dus het laten afvloeien van dat 
sap dat in overmaat aanwezig zou zijn. Ader-
lating was favoriet voor het herstellen van de 
balans. Ontsteking, koorts, congestie, maar 
ook astma, convulsies en krampen zouden 
veroorzaakt worden door een overschot aan 
bloed en werden behandeld met aderlating. 
Zelfs in de zwangerschap paste men regel-
matig aderlating toe om abortus te voorkomen. 
En menigeen liet zich ook profylactisch bloed 
aftappen, als ware het een griepprik.
Een gewetensvolle chirurgijn als Frans Hercules 
hanteerde niet zomaar het lancet. Kennis van 
de astrologie was onontbeerlijk om het juiste 
moment te bepalen. Temperament en ziekte 
werden niet alleen verbonden met de vier 
sappen maar ook met de vier elementen, vier 
jaargetijden, vier dagdelen, vier windstreken, 
vier apostelen, et cetera, maar bovenal met 
de stand van sterren en planeten. Natuur-
wetenschappelijk onderzoek, zoals de ontdek-
king van de bloedsomloop in de zeventiende 
eeuw deden geen afbreuk aan de populariteit 
van aderlating. Pas in de tweede helft van de 
achttiende eeuw ontstond de twijfel, de meer-
derheid prees weliswaar de aderlating nog 
steeds aan als soeverein middel maar een 
groeiende aantal doktoren verdoemde haar 
als een moordende ingreep. Toch kostte een 
aderlating de eerste Amerikaanse president 
George Washington in 1799 nog zijn leven 
toen hem in verband met een keelontsteking 
op eigen verzoek een liter bloed was afgenomen. 
Toen artsen er bij de doodzieke Engelse 
dichter Byron in april 1824 aandrongen op 
aderlaten antwoordde hij: “Het lancet heeft 
meer mensen gedood dan de lans”. Toch kon 
hij hun druk niet weerstaan, liet zich bloed 
afnemen en stierf. Ook heden ten dage kan 
de discussie over de waarde van een behan-
deling zinloos zijn.

Dit kunstwerk is tot en met 1 september 2013 te zien in de 
tentoonstelling De Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld 
in het Amsterdam Museum.
http://hart.amsterdammuseum.nl/45362/nl/de-gouden-eeuw

Onderzoek

Proefschrift Theresa Guhr

Theresa Guhr
3 april 2013
Intravenous immunoglobulin G 
(IVIg): Properties of dimeric and 
sialylated IgG
Promotor: Prof. dr. R.C. Aalberse
Co-promotor: Dr. T. Rispens
Universiteit van Amsterdam

Een belangrijk gevolg van een 
antistofdeficiëntie is een verhoog-
de kans op infecties. Tegenwoor-
dig worden antistofdeficiënties 
behandeld met intraveneus IgG 
(IVIg). In de klinische praktijk 
wordt IVIg naast gebruik als 
substitutietherapie ook toegepast 
als immunomodulerend middel 
bij de behandeling van acute en 
chronische auto-immuunziek-
ten. De behandeling bestaat uit 
injecties van 1.0-2.0 g IVIg per 
kilogram lichaamsgewicht. De 
noodzaak van deze hoge dose-
ringen suggereert dat slechts een 
fractie van het IgG in IVIg de 
gewenste effecten veroorzaakt. 
De dimeerfractie en de gesialy-
leerde IgG fractie zijn mogelijke 
kandidaten. Dit proefschrift be-
schrijft de eigenschappen van de 
dimeerfractie en de gesialyleerde 
IgG fractie in IVIg.

Zowel gunstige als ongunstige 
biologische effecten worden in 
verband gebracht met dimeer 
IgG in IVIg. De studie van 
Theresa Guhr laat zien dat de 
dimeer IgG fractie heterogeen is 
en op zijn minst drie kwalitatief 
verschillende IgG dimeertypen 
bevat. De hoeveelheid van de 
IgG dimeertypen in verschillen-
de IVIg producten lijkt van het 
productieproces af te hangen. 
Daarnaast is in de literatuur 
gesuggereerd dat de aanwezig-
heid van IgG dimeren in IVIg 
ongewenste activatie van neutro-
fielen kan veroorzaken gedu-
rende het toedienen van IVIg. 
De resultaten van dit onderzoek 
laten zien dat het huidige proto-
col van de granulocytenactiva-
tiebepaling aangepast dient te 
worden om deze associatie te 
bestuderen.
Recente studies hebben aange-
toond dat de gesialyleerde IgG 
fractie in IVIg een verhoogd 
anti-ontstekingseffect heeft. In 
een vergelijkingsstudie heeft 
Guhr aangetoond dat de IgG 
sialylering in verschillende IVIg 
producten weinig van elkaar 
verschilt. De eerder beschreven 
verhoogde werkzaamheid van 
gesialyleerd IgG kon niet door 
haar worden bevestigd in een 
muismodel voor ITP. Dit sug-
gereert dat immuunmodulatie 
door gesialyleerd IgG afhan-
kelijk is van het gekozen dier-/
ziektemodel. Verder onderzoek 
is nodig om de biologische rele-
vantie van de verschillende IgG 
dimeertypen en de immunomo-
dulerende activiteit van gesialy-
leerd IgG in IVIg te bepalen.
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Proefschrift Lotte van de Stadt Proefschrift Younes Zoughlami

Lotte van de Stadt 
24 april 2013
Development of Rheumatoid 
Arthritis. Preclinical Biomarkers 
and Prediction
Promotores: Prof. dr. L. Aarden 
en prof. dr. B.A.C. Dijkmans
Co-promotor: 
Dr. D. van Schaardenburg
Vrije Universiteit Amsterdam

Reumatoïde Artritis (RA), ook 
wel chronisch gewrichtsreuma 
genoemd, is een aandoening 
waarbij meerdere gewrichten 
ontstoken raken. De ontsteking 
ontstaat doordat het eigen 
afweersysteem de gewrichten 
aanvalt (auto-immuunziekte). 
RA is nog niet te voorkomen of 
te genezen. Bij deze ziekte geldt 
dat hoe vroeger men begint 
met een behandeling, des te 
beter het resultaat op de lange 
termijn is. Het is dus zaak om 
de ziekte zo vroeg mogelijk op 
te sporen. Om te onderzoeken of 
het ontstaan van RA preciezer 
is te voorspellen bij personen 
die risico lopen op het ontwik-
kelen van RA, volgde Lotte van 
de Stadt een groep patiënten 
met gewrichtspijn en afwijkende 

antistofwaarden in het bloed. 
Bij ongeveer een derde van deze 
patiënten ontstond RA. Er wer-
den verschillende factoren on-
derzocht die vaker voorkwamen 
bij de mensen die RA ontwikkel-
den dan bij mensen die dat niet 
deden. Voorbeelden hiervan zijn 
de aanwezigheid van ontste-
kingseiwitten en antistoffen in 
het bloed en leefstijlkenmerken 
zoals roken en alcoholgebruik. 
Met de sterkst voorspellende fac-
toren werd een model gemaakt 
om de kans op ontwikkeling 
van RA te voorspellen. Het kun-
nen voorspellen van RA kan het 
mogelijk maken om eerder in 
te grijpen en daarmee wellicht 
het ontstaan van RA geheel 
te voorkomen of uit te stellen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de 
ontsteking die RA kenmerkt al 
begonnen is vóór de diagnose 
RA gesteld is. In deze vroege 
fase ontstaan eerst antistoffen 
en naarmate de tijd verstrijkt 
komen er steeds meer antistof-
fen bij. Hoe meer antistoffen, 
hoe hoger de kans dat iemand 
RA ontwikkelt. Ook andere 
kenmerken van chronische 
ontsteking blijken aanwezig te 
zijn voordat de diagnose kan 
worden gesteld, zoals de aanwe-
zigheid van ontstekingseiwitten, 
afwijkingen van de gewrichten, 
een gestoorde vetstofwisseling 
en een verandering van de ac-
tiviteit van bepaalde genen. Dit 
onderzoek is met steun van het 
Reumafonds verricht in Reade, 
centrum voor reumatologie en 
revalidatie en in Sanquin.

Younes Zoughlami
25 april 2013
New Dimensions in CXCR4 and 
Rac1 regulation
Promotor: Prof. dr. P.L. Hordijk
Co-promotores: 
Dr. P.B. van Hennik 
en dr. C. Voermans
Universiteit van Amsterdam

Cellen krijgen vanuit hun 
omgeving allerlei signalen die 
processen als groei, differentiatie 
en celhechting en -beweging 
sturen. Gerichte celbeweging is 
essentieel voor het afweersys-
teem. Chemokinen (chemotac-
tische cytokinen) stimuleren 
celbeweging door middel van 
receptoren op het celoppervlak. 
Een van de belangrijkste chemo-
kine-receptorparen is CXCL12/
CXCR4. CXCL12 stuurt de 
beweging van stamcellen in het 
embryo en van witte bloedcellen 
bij ontsteking, maar is ook van 
belang bij bloedcelvorming of 
hematopoiese.
De reactie van een cel op CXCL12 
wordt grotendeels gedreven door 
het cytoskelet, dat weer wordt 
aangestuurd door het GTPase 
Rac1. We hebben onder andere 

gevonden dat het Rac1 eiwit, als 
het wordt geremd, de vorm van 
het CXCR4 molecuul op het op-
pervlak van de cel zo verandert, 
dat CXCR4 minder goed functio-
neert. Dit zorgt ervoor dat celbe-
weging niet of minder efficiënt 
optreedt. Daarnaast bleek dat 
onder deze omstandigheden ook 
infectie van cellen met het HIV 
virus, dat hiervoor ook CXCR4 
gebruikt, wordt geremd. Extra 
experimenten lieten vervolgens 
zien dat CXCR4 en Rac1 in 
specifieke membraan-domeinen 
zitten en dat het verstoren van 
die domeinen, net als remming 
van Rac1, ook de functie van 
CXCR4 negatief beïnvloedt. 
Er lijkt dus een complexe relatie 
te bestaan tussen Rac1 activiteit 
enerzijds en Rac1 en CXCR4 
lokalisatie anderzijds, die de 
functie van het CXCR4 regu-
leert.
In een tweede deel van het on-
derzoek hebben de onderzoekers 
zich gericht op Rac1 en nucleop-
hosmin (NPM), een regulator 
van eiwitsynthese en celgroei. 
Er werd gevonden dat Rac1 aan 
NPM bindt en dat beide eiwitten 
elkaar beïnvloeden: NPM remt 
Rac1 functie en Rac1 haalt NPM 
uit de celkern naar het cyto-
plasma. Omdat Rac1 zelf zich 
voornamelijk in het cytoplasma 
bevindt, lijkt dit een negatieve 
terugkoppeling te zijn. NPM is 
ook een regulator van CXCR4 
en verder onderzoek moet 
aantonen onder welke omstan-
digheden deze drie eiwitten ge-
zamenlijk de gerichte beweging 
van (stam)cellen regelen.

NEW DIMENSIONS 
IN CXCR4 AND RAC1 REGULATION
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Proefschrift 
Aleksandra Wroblewska

Proefschrift Chantal Khodabux

Aleksandra Wroblewska
24 mei 2013
Molecular determinants of FVIII 
immunogenicity in hemophilia A
Promotor: Prof. dr. J. Voorberg 
en prof. dr. K. Mertens
Co-promotores: dr. A. ten Brinke 
en dr. A.B. Meijer
Universiteit van Utrecht

Hemofilie A is een X-chromo-
soom gebonden bloedingsnei-
ging die veroorzaakt wordt door 
het ontbreken van bloedstol-
lingsfactor VIII. Intraveneuze 
toediening van uit plasma 
gezuiverd of recombinant factor 
VIII wordt gebruikt voor de 
behandeling van patiënten met 
hemofilie A. In ongeveer 25% 
van de patiënten met de ernstige 
vorm van hemofilie ontstaan 
antistoffen gericht tegen factor 
VIII. In dit proefschrift wordt de 
interactie van factor VIII met 
antigeen presenterende cellen 
beschreven. Uit de resultaten 
komt naar voren dat het C1 
domein van factor VIII een 
belangrijke determinant voor 
opname van factor VIII door 
antigeen presenterende cellen 
bevat. Modificatie van een 

geëxposeerde eiwitbocht in het 
C1 domein resulteert in een 
minder immunogeen factor VIII. 
Experimenten met farmacolo-
gische remmers suggereren dat 
het actine cytoskelet betrokken 
is bij de opname van factor VIII 
door antigeen presenterende 
cellen. Complex-vorming van 
factor VIII met antistoffen 
resulteert in een toename van 
de opname van factor VIII door 
antigeen presenterende cellen. 
De studies beschreven in dit 
proefschrift dragen bij aan een 
beter begrip van de vorming van 
antistoffen tegen factor VIII bij 
de behandeling van patiënten 
met hemofilie A. Chantal Khodabux

28 mei 2013
Anemia of prematurity: time 
for a change in transfusion 
management?
Promotores: Prof. dr. A. Brand 
en prof. dr. F.J. Walther
Universiteit Leiden

Allogene rode bloedcel (RBC) 
transfusies aan premature neo-
naten worden geassocieerd met 
nadelige klinische uitkomsten. 
Na invoering van nationale 
bloedtransfusierichtlijnen is het 
aantal toegediende transfusies 
aan premature neonaten signi-
ficant verminderd. Wetenschap-
pelijke ondersteuning voor de 
geadviseerde transfusiedrempels 
en het transfusievolume ont-
breekt. In dit proefschrift werden 
de volgende onderwerpen onder-
zocht: korte- en lange-termijn 
klinische effecten van allogene 
transfusies bij premature neo-
naten, het effect van een hoog 
of lager volume in relatie tot 
klinische uitkomsten bij prema-
ture neonaten en het gebruik 
van autoloog navelstrengbloed 
als alternatief voor allogene 
RBCs. Ondanks het gebruik van 

een nationale bloedtransfusie-
richtlijn werden significante 
verschillen gevonden in het 
aantal toegediende transfusies 
aan premature neonaten die 
waren opgenomen in twee 
academische ziekenhuizen. Een 
liberale strategie en een hoger 
volume waren niet geassocieerd 
met minder goede korte-termijn 
klinische uitkomsten of een ver-
traagde neuro-motorische ont-
wikkeling op tweejarige leeftijd. 
Een hoger volume leidde tot een 
langer interval tot de volgende 
transfusie-episode en droeg bij 
aan minder blootstelling aan 
cellen van verschillende donors 
bij neonaten geboren na 28-32 
weken zwangerschapsduur. 
Het gebruikte navelstrengbloed-
RBC product had een houd-
baarheid van 14-21 dagen. Een 
klinische studie liet zien dat 
premature neonaten (<30 we-
ken) kunnen worden behandeld 
met autologe navelstrengbloed-
RBCs. CD34+ voorloper- en 
stamcellen uit navelstrengbloed 
zijn een potentiële bron voor 
geëxpandeerde RBCs voor 
autoloog gebruik. Voor toekom-
stig klinisch gebruik moeten de 
kweekprotocollen echter worden 
geoptimaliseerd. Momenteel 
zijn neonatale transfusiegere-
lateerde studies gericht op het 
aanscherpen van drempels en 
het optimaliseren van volume 
en producthematocriet. Het 
gebruik van autoloog navel-
strengbloed kan helpen bij het 
verder reduceren van allogene 
bloedtransfusies. Het is daarom 
belangrijk om de veronderstelde 
nadelige effecten van allogene 
transfusies beter in kaart te 
brengen omdat het vermijden 
van deze transfusies niet haal-
baar is in de huidige praktijk.
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Proefschrift Esther Bloem Proefschrift Bernard Natukunda

Esther Bloem
29 mei 2013
Functional regions in coagula-
tion factor VIII explored by mass 
spectrometry
Promotor: Prof. dr. K. Mertens
Co-promotores: Dr. A.B. Meijer 
en dr. M. van den Biggelaar
Universiteit van Utrecht

Bloedstollingsfactor VIII (FVIII) 
is een cofactor voor de serine-
protease factor IX tijdens de 
activering van factor X op de 
fosfolipiden in celmembranen. 
Een functionele afwezigheid van 
FVIII is verantwoordelijk voor 
de bloederziekte hemofilie A. 
Patiënten die aan deze ziekte lij-
den kunnen behandeld worden 
door middel van transfusies met 
gezuiverd FVIII. FVIII heeft vele 
bindingspartners, waaronder 
von Willebrand factor, dat FVIII 
in de bloedbaan beschermt, 
factor IX en factor X. Daarnaast 
bindt FVIII ook aan celrecep-
toren die verantwoordelijk zijn 
voor het verwijderen van FVIII 
uit de bloedbaan. Verder moet 
FVIII geactiveerd worden door 
de protease thrombine om zijn 
functie te vervullen. Er bestaat 

echter nog veel onduidelijkheid 
over de delen in FVIII die betrok-
ken zijn bij de interacties met 
deze bindingspartners. Daarom 
is in deze studie een nieuwe 
techniek ontwikkeld waarin 
eiwitten chemisch gelabeld 
worden in aan- en afwezigheid 
van hun bindingpartners. Wan-
neer bepaalde delen betrokken 
zijn bij binding zullen deze 
een lagere labelingsefficiëntie 
hebben. De labels en hun plek 
van binding kunnen geïden-
tificeerd worden met behulp 
van massaspectrometrie. Voor 
validatie van deze techniek 
is een bekende eiwit-eiwit 
interactie bestudeerd. Dit heeft 
geleid tot de identificatie van 
reeds bekende en onbekende 
interactieve delen. Toepassing 
van de massaspectrometrische 
technieken op geactiveerd 
FVIII heeft geresulteerd in de 
identificatie van aminozuren 
die meer geëxposeerd zijn aan 
het eiwitoppervlak na activatie. 
Aminozuur-specifieke mutage-
nese in combinatie met enzym-
kinetisch onderzoek en ‘surface 
plasmon resonance’ analyses 
laten zien dat deze residuen be-
trokken zijn bij het stabiliseren 
van FVIII. Daarnaast is de rol 
van een functioneel deel op het 
oppervlak van FVIII in factor 
IX binding bevestigd. Verder is 
een functioneel deel ontdekt dat 
belangrijk is voor de cellulaire 
opname van FVIII. Deze studies 
laten zien dat labeling van ei-
witten en/of eiwitcomplexen in 
combinatie met massaspectro-
metrie een waardevolle techniek 
is voor de identificatie van func-
tionele elementen die betrokken 
zijn bij eiwit-eiwit interacties.

Bernard Natukunda
11 juni 2013
Post-transfusion and maternal red 
blood cell alloimmunization 
in Uganda
Promotores: Prof. dr. A. Brand 
en prof. dr. C.M. Ndugwa
Co-promotor: dr. H. Schonewille
Universiteit Leiden

De afgelopen twintig jaar is 
substantiële vooruitgang ge-
boekt ten aanzien van de veilig-
heid van bloed in Oeganda. 
De ‘Uganda Blood Transfusion 
Service’ heeft een nationaal 
beleid geformuleerd met een ge-
centraliseerd systeem van bloed-
afname van vrijwillige, onbe-
taalde donors. In Kampala is 
het nationaal transfusiecentrum 
gevestigd, verantwoordelijk voor 
de landelijke coördinatie met 
zeven regionale bloedbanken en 
zes bloedafnamecentra. In 2011 
werden voor een bevolking van 
ongeveer 33 miljoen inwoners 
in Oeganda 203.000 eenheden 
bloed afgenomen. Bloed wordt 
gescreend op ‘door transfusie 
overdraagbare infecties’ voordat 
het kosteloos naar de ziekenhui-
zen gaat.

In tegenstelling hiermee is er 
nog weinig aandacht besteed 
aan de transfusieveiligheid in 
Oeganda, en zijn er hiaten in 
de laboratorium- en klinische 
transfusiepraktijk in ziekenhui-
zen. Onderzoek naar de huidige 
praktijk in de Mulago en Mba-
rara Referral ziekenhuizen liet 
onvolledige documentatie van 
het transfusieproces en slechte 
monitoring van transfusie-ont-
vangers zien. 
De resultaten wezen ook uit dat 
één op elke zestien getransfun-
deerde Oegandezen en een ver-
gelijkbaar aantal RhD-negatie-
ve, zwangere vrouwen klinisch 
belangrijke rode-bloedcel (RBC) 
alloantistoffen had. Desondanks 
worden pretransfusie en ante-
nataal RBC antistofonderzoek 
niet uitgevoerd. Dit betekent 
dat transfusie-ontvangers met 
RBC alloantistoffen en kinderen 
van RhD-negatieve vrouwen 
het risico lopen op morbiditeit 
en mortaliteit ten gevolge van 
hemolytische transfusiereacties 
en hemolytische ziekte van de 
foetus en pasgeborene. Data 
met betrekking tot de frequentie 
van acute en uitgestelde hemo-
lytische transfusiereacties en 
hemolytische ziekte ontbreken 
echter.
Analyse toonde aan dat RBC 
alloantistofonderzoek kostenef-
fectief kan zijn en de transfusie-
veiligheid zou verbeteren.
De conclusie is dat het immuno-
hematologisch onderzoek in 
Oeganda verbeterd moet worden, 
waardoor de gevolgen van RBC 
alloimmunisatie zouden kun-
nen worden voorkomen.

Post-transfusion and Maternal 
Red Blood Cell Alloimmunization 

in Uganda

Bernard Natukunda
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Proefschrift Mireille Baart Een postzegel 
en een Suske en Wiske

Mireille Baart
25 juni 2013
Prediction models for hemoglobin 
deferral in whole blood donors
Promotor: 
Prof. dr. K.G.M. Moons
Co-promotores: Dr. Y. Vergouwe 
en dr. W.L.A.M. de Kort
Universiteit van Utrecht

Jaarlijks wordt een groot aantal 
bloeddonors tijdelijk afgekeurd 
voor een donatie vanwege een te 
laag hemoglobine (Hb)-gehalte. 
Hoewel afkeuringen bedoeld zijn 
om donors te beschermen tegen 
ijzerdeficiëntie, hebben ze ook 
een ontmoedigend effect op do-
nors: de kans neemt toe dat een 
donor stopt met doneren, hoewel 
het Hb-gehalte bij een volgende 
oproep wel hoog genoeg zou 
kunnen zijn. Het vroegtijdig 
schatten van de kans op Hb-
afkeuring zou behulpzaam kun-
nen zijn bij het uitvoeren van 
het bloeddonatieprogramma: 
donors met een kleine kans op 
Hb-afkeuring worden bij voor-
keur opgeroepen voor donatie, 
en voor donors met een grote 
kans op Hb-afkeuring is het be-
ter om de oproep uit te stellen.

Dit proefschrift beschrijft de ont-
wikkeling van predictiemodellen 
die de kans op Hb-afkeuring 
bij volbloeddonors voorspellen. 
Predictoren van Hb-afkeuring 
waren het Hb-gehalte gemeten 
tijdens het vorige bezoek, leeftijd, 
seizoensinvloeden, het verschil 
in Hb-gehalte tussen de twee 
voorafgaande bezoeken, de tijd 
sinds het vorige bezoek, afkeu-
ring tijdens het vorige bezoek, en 
het aantal volbloeddonaties in 
de afgelopen twee jaar.
De predictiemodellen werden 
extern gevalideerd in een cohort 
van Ierse volbloeddonors. Om-
dat het voorspellend vermogen 
van de modellen in het Ierse 
cohort beperkt was, werden 
de modellen aangepast voor 
Ierse donors. Hierdoor werd het 
voorspellend vermogen van de 
modellen verbeterd.
Een verhoogd zink protoporphy-
rine (ZPP) gehalte in het bloed 
kan duiden op ijzerdeficiëntie. 
Toevoeging van ZPP aan de mo-
dellen resulteerde vooral bij de 
modellen voor vrouwen in een 
toename van het voorspellend 
vermogen.
Naast predictiemodellen die de 
kans op Hb-afkeuring voor-
spellen, zijn ook modellen 
ontwikkeld die het Hb-gehalte 
als continue uitkomstmaat 
voorspellen. Het voorspellend 
vermogen van deze modellen 
was vergelijkbaar met de model-
len die de kans op Hb-afkeuring 
voorspellen.
Resultaten van studies in dit 
proefschrift laten zien dat 
de kans op Hb-afkeuring bij 
volbloeddonors met een beperkt 
aantal gemakkelijk te bepalen 
karakteristieken op betrouwbare 
wijze voorspeld kan worden.

www.sanquin.nl/proefschriften

Dit jaar vierde Sanquin op 
14 juni jl. voor de tiende keer 
Wereld Bloeddonordag. Reden 
voor een feestje. 
Heel bijzonder is dat Sanquin 
dit jaar zelf een cadeau krijgt. 
PostNL brengt namelijk een 
speciale Wereld bloeddonordag 
postzegel uit. Op de postzegel 
staat een afbeelding die de ver-
bintenis tussen donor en patiënt 
heel mooi weergeeft.
Ook is er een speciale editie van 
het stripboek Suske en Wiske 
uitgegeven: ‘De Bloedbroeder’. 
Dit stripboek is getekend en 
geschreven door Studio Vander-
steen die ook de ‘echte’ Suske en 
Wiske maakt.
De plot? Slechterik Krimson wil 
eigenlijk een held zijn en wekt 
een vampier tot leven om hem 
vervolgens zelf te kunnen ver-
slaan. Maar niet alles verloopt 
volgens plan. Suske heeft bloed 
nodig en de enige die dezelfde 
bloedgroep heeft is… Krimson. 
Miljaar! Zal Krimson bloed 
gaan geven of niet?

De strip is een samenwerking 
met de Dienst voor het Bloed 
van Rode Kruis Vlaanderen. 
Het boek komt niet in de winkel 
te liggen, donors kunnen het 
aanvragen zo lang de voorraad 
strekt. Achterin de strip komen 
acht pagina’s uitleg over ‘de 
weg van het bloed’ en wat voor 
veelzijdige professionele organi-
satie Sanquin is.

Exposities Galerie Joghem

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

Juli/augustus
Yair Aa
September
Carlijn Bakker

www.exposities.sanquin.nl

Exposities

A.M. Baart

Prediction models 
for hemoglobin deferral 
in whole blood donors
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Jan de Jong 
Pépé Grégoire
Windkracht 8, 1981
Brons, 230 cm
Havenstraat, Hilversum

“Slechts 5 á 10% van de patienten is georga-
niseerd. De rest voelt zich niet geroepen om 
zich aan te sluiten. Dat is onze uitdaging: 
om die patiënten wel te bereiken. Wij kunnen 
ze wat vertellen en zij kunnen ons ook iets 
vertellen hoe ze de zorg ervaren en welke 
problemen ze zien die wij niet zien”, zegt Jan 
de Jong, bestuurslid Medische Zaken van de 
Contactgroep Leukemie. De Contactgroep 
werd in 2000 opgericht. In Nederland krijgen 
jaarlijks ongeveer 1500 volwassenen en 150 
kinderen leukemie. Bij volwassenen is bij 
ongeveer de helft sprake van een acute vorm 
en bij de andere helft van een chronische 
vorm.
Jan de Jong voltooide in 1983 zijn opleiding 
tot internist. “Omdat er toen te veel mensen 
waren opgeleid kon ik geen aanstelling 
vinden. Ik ben toen als adviserend genees-
kundige bij een ziekenfonds gaan werken.” 
In 1998 moest de Jong geopereerd worden 
en tijdens een standaardonderzoek werd 
Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) vast-
gesteld. “Ik bleek te veel lymfocyten in mijn 
bloed te hebben. Ik had geen klachten en het 
duurde 5-6 jaar voordat ik klachten kreeg. 
De gemiddelde leeftijd voor het krijgen van 
deze ziekte is 60-65 jaar. Sommige patiënten 
kunnen soms wel tien jaar zonder behande-
ling. In 2003 kreeg ik last van mijn buik 
en bleek mijn milt vergroot te zijn. Ik heb, 
omdat ik toen geopereerd moest worden, 
transfusies met bloedplaatjes gekregen. 
Daarna werd ik een half jaar behandeld met 
een chemokuur en een jaar later nog een 
keer. Nu gaat het al zes jaar goed, maar dat 
is geen garantie dat het wegblijft. Het is niet 
te genezen. Na mijn laatste chemokuur ben 
ik gestopt met werken. Maar ik wilde niet 
achter de geraniums gaan zitten en ben me 
gaan oriënteren wat ik met mijn achtergrond 
kon doen voor andere patiënten. Toen heb ik 
contact gezocht met de Contactgroep en sinds 
2010 ben ik bestuurslid.”
Het doel van de Contactgroep is om informatie 
te verschaffen aan patiënten, het bieden van 
lotgenotencontacten en belangenbehartiging. 
“Patiënten kunnen zo beter voor zichzelf 
opkomen. En wij willen de zorg verbeteren. 
Samen met hematologen hebben wij kwali-
teitscriteria opgesteld van wat de patiënt 

belangrijk vindt bij zijn behandeling. Wij 
vragen een paar keer per jaar hoe de zieken-
huizen scoren op deze criteria. Criteria zijn 
bijvoorbeeld dat een patiënt moet worden 
behandeld door een hematoloog, dat er 
continuïteit van de zorg moet zijn en dat 
teams moeten overleggen met artsen van een 
centrumziekenhuis. Voor lotgenotencontacten 
publiceren wij verhalen van patiënten. Jaar-
lijks organiseren wij voor alle aandoeningen 
een patiëntenbijeenkomst, waarbij meestal 
een hematoloog aanwezig is die iets vertelt 
over het ziektebeeld en de nieuwe ontwikke-
lingen.”
De contactgroep gaat zich binnenkort op-
heffen, want er komt een nieuwe Stichting 
Hematon samen met andere contactgroepen. 
“Als één organisatie kunnen we de belangen 
van de patiënten beter behartigen en effici-
enter gebruik maken van onze vrijwilligers. 
We hebben nu 700 leden en straks 4-5000. 
Ik ga me in de nieuwe Stichting bezig houden 
met belangenbehartiging.”
“Het belang van wetenschappelijk onderzoek 
is groot omdat je alleen daarmee verbete-
ringen in de zorg kunt krijgen. Er wordt veel 
basaal onderzoek gedaan, maar daar heb je 
als patiënt niet zo veel aan. Wij willen graag 
op de patiënt gericht onderzoek. Er gebeurt in 
Nederland wel het nodige, en als patiënten 
moeten wij daar zo veel mogelijk aan mee-
doen. Niet zo zeer omdat je daar als patiënt 
direct baat bij hebt, maar wel het voordeel 
hebt dat je goed wordt behandeld en dat er 
extra goed naar je wordt gekeken.”
“Vorig jaar heeft Sanquin ons voor het eerst 
uitgenodigd voor de ronde tafel bijeenkomst 
met patiëntenverenigingen en we hebben 
meegewerkt aan het boekje met bijzondere 
patiëntenverhalen ‘Dit snapt bijna niemand’. 
Volgens mij is het met de bloedvoorziening 
in Nederland goed gesteld. Eigenlijk krijgen 
we daarover nooit vragen. Het is blijkbaar 
allemaal zo vanzelfsprekend.”
“Het kunstwerk staat symbool voor mijn 
ziekte. Als je ziek wordt krijg je tegenwind, je 
kan er tegen in gaan of je maakt er gebruik 
van.”

www.leukemie.nfk.nl

Jan de Jong
Wij willen op de patiënt gericht 
onderzoek

Anneke de Regt

Profiel


