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Masja de Haas benoemd 
tot hoogleraar

Goede score 
bij klantenonderzoek

Nieuw product: Serum 
samengevoegd voor indirecte 
toepassing

Masja de Haas is per 15 juli 
2015 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden op de leerstoel ‘Trans-
lationele Immunohematologie’.
Het onderzoek uitgezet van-
uit de leerstoel Translationele 
Immunohematologie zal zich 
richten op het vertalen van 
kennis uit fundamenteel onder-
zoek betreffende de variatie 
in bloedgroepantigenen en 
(modulatie) van de antistof-
response in verbeteringen van 
diagnostiek, behandeling en 
zo mogelijk preventie van allo- 
en autoimmuun-gemedieerde 
hemolyse, trombocytopenie 
of granulocytopenie. In het 
samenwerkingsverband binnen 
de Centrum voor Klinisch Trans-
fusiegeneeskundig Onderzoek 
(CCTR, Sanquin en LUMC), zul-
len maatschappelijk relevante 
vraagstellingen op het gebied 
van de immunohematologie-
gerelateerde patiëntenzorg 
bestudeerd worden, met als 
doel meer geïndividualiseerde 
therapie mogelijk te maken voor 
kwetsbare patiënten. Daarnaast 
is het inrichten van state-of-the-
art IHD onderwijsmodules een 
belangrijke taak. De benoeming 
verstevigt de band van Sanquin 
en het LUMC op het terrein van 
de transfusiegeneeskunde en 
immunohematologie. Masja 
de Haas combineert het hoog-
leraarschap met haar huidige 
functie van clustermanager 
Immunohematologische Diag-
nostiek bij Sanquin.

De divisies Bloedbank en Diag-
nostiek van Sanquin hebben 
in september het driejaarlijkse 
klantenonderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek is er op gericht 
om zo goed mogelijk verbete-
ringen door te kunnen voeren 
en de dienstverlening zoveel 
mogelijk af te stemmen op de 
wensen van de klant. Het onder-
zoek leverde een respons op van 
60,2% met een score van 7,8. 
Deze uitstekende score getuigt 
van een grote betrokkenheid 
van de klanten bij de dienstver-
lening door Sanquin. Net als 
voorgaande jaren, zien de klan-
ten Sanquin als een deskundige 
en betrouwbare organisatie. 
Er is een duidelijke waardering 
voor de service en kwaliteit van 
Sanquin. Het onderzoek levert 
waardevolle informatie op over 
de sterke punten van de dienst-
verlening en laat daarnaast 
zien waar ruimte is voor verbe-
tering. We gaan de komende 
tijd aan de slag met de feedback 
die we van onze klanten hebben 
ontvangen en bespreken dat in 
de Landelijke Gebruikersraad en 
via de Nieuwsbrief. 
Voor de divisie Bloedbank was 
het onderzoek gericht op de 
dienstverlening van de Unit 
Transfusiegeneeskunde (UTG) 
en de afdeling Uitgifte & Klan-
tenservice (U&K). Voor de divisie 
Diagnostiek was dat gericht op 
het cluster Immunohematolo-
gische Diagnostiek (IHD) en de 
overige diagnostische dienstver-
lening.
Het onderzoek is uitgevoerd in 
samenwerking met Customeyes, 
een onafhankelijk onderzoeks-
bureau gespecialiseerd in klanten-
onderzoek. Als benchmark zijn 
de Nationale Tevredenheids-
index en de resultaten van 2012 
gebruikt.

Veel onderzoekers zijn voor hun 
humane celkweken overgestapt 
op humaan serum als toevoe-
ging in het medium. Humaan 
serum wordt ook door Sanquin 
geleverd. Dit serum wordt 
gebruikt bij de ontwikkeling van 
Advanced Therapeutic Medi-
cinal Products (ATMP’s). In de 
preklinische onderzoeksfase in 
het laboratorium wordt hiervoor 
1x getest serum gebruikt, maar 
als overgeschakeld wordt op 
gebruik voor patiënten levert 
Sanquin 2x getest serum (qua-
rantaineserum). Dit product is 
geschikt voor de zogenaamde 
‘indirecte toepassing’. De toe-
gediende, gekweekte cellen zijn 
wel in contact geweest met dit 
serum, maar het serum wordt 
niet als zodanig toegediend.
In de praktijk bleek dat labora-
toria dit serum voor gebruik 
verder behandelden, zoals poolen 
en complementinactivatie door 
hittebehandeling. Op basis 
daarvan heeft Sanquin een 
nieuw product ontwikkeld: ‘Se-
rum, samengevoegd, 2x getest, 
voor indirecte toepassing’. Dit 
product wordt gemaakt uit een 
pool van acht sera waarin com-
plement is geïnactiveerd. Het 
is beschikbaar in volumes van 
50, 100 en 250 ml. Het product 
wordt geleverd met een analyse-
certificaat, getest op aanwezig-
heid van HLA-antistoffen en 
endotoxine. Indien gewenst 
kunnen in overleg batches wor-
den gereserveerd. De houdbaar-
heid bij bewaren bij minder dan 
-25°C is twee jaar.

nvt@sanquin.nl
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Bloedbeeld

Het beeld
Een bloedvat wordt gevormd door endotheelcellen (hier 
groen en rood) die zich heel hecht aaneensluiten. Toch kan 
een witte bloedcel (in blauw) door de bloedvatwand heen 
breken. Hierbij wordt lekkage van de bloedvatwand voor-
komen doordat de endotheelcellen van de bloedvatwand 
een sterke ring vormen die nauw om de migrerende witte 
bloedcel heen gaat zitten.

De boodschap
De endotheelcellen van de bloedvaten vervullen een actieve 
rol in het doorlaten van witte bloedcellen uit de bloedbaan 
naar het onderliggende weefsel zonder dat er algemene 
vaatwandlekkage optreedt.

Het onderzoek
Wij willen begrijpen hoe witte bloedcellen vanuit het bloed 
naar de weefsels kunnen migreren, waar ze bacteriën en 
andere lichaamsvreemde deeltjes moeten verwijderen om 
infecties en tumorcellen te bestrijden. Dit onderzoek wordt 
gedaan door de onderzoekers in opleiding Niels Heemskerk 
met hulp van Lilian Schimmel in de groep van Jaap van 
Buul van de afdeling Moleculaire Celbiologie van Sanquin 
Research.

Referentie
Heemskerk N, Schimmel L, Oort C, van Rijssel J, Yin T, Ma B, van Unen K, Pitter 
B Huveneers S, Goedhart J, Wu Y, Montanez E, Woodfin A, van Buul JD. F-actin-rich 
contractile endothelial pores prevent vascular leakage during leukocyte diapedesis 
through local RhoA signaling in vivo. Nat Commun 2015. In press.
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High-Throughput analyse – 
Celdifferentiatie en -functie

Vroeger werd voor de opheldering van 
een functioneel proces of een afwijkende 
functie in de celbiologie eerst eiwitonder-
zoek gedaan, daarna werd op DNA- en/
of RNA-niveau onderzocht of dit proces 
geprogrammeerd is in specifieke genen. 
Tegenwoordig zijn er methoden beschik-
baar waarmee direct op DNA-/RNA-niveau 
gemeten kan worden welke genen ten 
grondslag liggen aan een functionele ver-
andering, waarna de resultaten bevestigd 
en verder onderzocht kunnen worden 
op eiwit- en functioneel niveau. Het is nu 
ook mogelijk direct te screenen op eiwit-
niveau en daarmee veranderingen in cel- 
of eiwitfunctie te onderzoeken, zoals in 
voorgaande artikelen uiteen is gezet. De 
bio-informatica is daarbij essentieel om de 
grote hoeveelheden data te rangschikken, 
zodat verschillen zichtbaar worden en 
beoordeeld kan worden of de verschillen 
relevant zijn. Verder kan de bio-informatica 
gebruikt worden om deze kennis om te 
zetten in functionele screens en diagnoses.

Een voorbeeld van dat laatste levert dr. Robbert Spaapen 
van de afdeling Immunopathologie. Hij onderzoekt het 
transport en de functie van MHC klasse-I eiwitten. Deze 
moleculen bevinden zich op het oppervlak van alle kern-
houdende cellen en presenteren lichaamsvreemde eiwit-
fragmenten aan T-cellen. Die fragmenten binden binnen 
in de kernhoudende cellen aan de MHC klasse-I moleculen, 
waarna het MHC-I-fragment complex naar het oppervlak 
van de cel verhuist. Als gevolg daarvan steekt het lichaams-
vreemde eiwitfragment naar buiten, waar het gepresenteerd 
wordt aan T-cellen. Spaapen wil weten welke hulpeiwitten 
betrokken zijn bij de verhuizing van het complex naar 
het celoppervlak, en hoe het lege MHC-I molecuul weer 
teruggebracht wordt naar binnen. Hij gebruikt daarvoor 
een nieuwe variant van een bekende techniek: mutagenese 
door middel van een virus dat op willekeurige plaatsen in 
het genoom integreert, maar nu in een haploïde cellijn, dat 
wil zeggen een cellijn met maar één set chromosomen. Uit-
schakelen van een gen heeft nu direct effect omdat elk gen 
maar één keer in het genoom voorkomt. Spaapen selecteert 
de interessante mutaties door cellen met minder MHC-I uit 
de celpopulatie te sorteren in een flowcytometer. Ook cellen 
die extra veel MHC-I moleculen op hun oppervlak dragen 
zijn interessant, want die hebben wellicht een mutatie 
gekregen in een eiwit dat van belang is bij het transport van 
MHC-I terug de cel in.

Vervolgens moet in de cellen met interessante veranderingen 
bepaald worden welke genen door het virus uitgeschakeld 
zijn. Daartoe wordt het DNA uit deze celpopulatie gezuiverd 
en opgeknipt in fragmenten van 100-1000 baseparen. Elk 
fragment krijgt dan een artificieel stukje DNA eraan vast-
geplakt (een ‘tag’) en dan wordt een PCR uitgevoerd met 
een primer die op deze tag past en een andere primer die op 
een stukje van het geïntegreerde virale DNA past. Op deze 
manier worden alleen de DNA fragmenten van de cellijn 
vermenigvuldigd waarin het virus zit. Het resultaat is een 
combinatie van miljoenen van zulke DNA fragmenten, die 
worden geïdentificeerd met ‘deep sequencing’ en vergelijking 
met het referentiegenoom op internet. Duidelijk een zaak 
voor de bio-informatica! Na deze screen is gebleken dat alle 
bekende eiwitten die betrokken zijn bij MHC-I transport ook 
daadwerkelijk met deze techniek opgespoord worden, plus 
enkele eiwitten met een onbekende functie. Deze onbekende 
eiwitten worden momenteel onderzocht door de genen van 
deze eiwitten één voor één apart uit te schakelen. Spaapen 
werkt voor deze screens samen met dr. Thijn Brummelkamp 
van het Nederlands Kankerinstituut (NKI).

T-cel differentiatie
Spaapen onderzoekt ook hoe T-cellen van functie veranderen 

Onderzoek

Staand vlnr: Martin de Boer, Derk Amsen, Sander Meijer, Christina Helbig en Benjamin Nota
Zittend vlnr: Pleun Hombrink, Maartje van den Biggelaar, Robbert Spaapen en Farzin Pourfarzad
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in reactie op eiwitten die aan een T-celkweek worden toe-
gevoegd. Bij T-celtherapie tegen kanker zijn de ingespoten 
T-cellen vaak snel verdwenen. Beter zou zijn memory 
T-cellen in te spuiten, maar die kunnen nog niet worden 
opgekweekt. Wanneer we de eiwitten kennen die het proces 
van T-celdifferentiatie sturen, is dit wellicht wel mogelijk. 
Spaapen maakt daarvoor gebruik van een verzameling 
DNA expressieplasmiden die een productiecellijn tot eiwit-
aanmaak aanzetten. De kweekmedia van de productiecellen 
worden getest op T-cellen: welke eiwitten op het T-cel-opper-
vlak veranderen, en welke cytokinen worden uitgescheiden? 
Tot nu toe is gewerkt met een verzameling van 750 verschil-
lende menselijke eiwitten. In de toekomst zal dit uitgebreid 
worden tot ongeveer 1350 eiwitten, wat neerkomt op vrijwel 
het hele scala aan menselijke uitgescheiden eiwitten. 
Parallel daarmee zal Spaapen in samenwerking met prof. 
Marieke van Ham de kweekmedia testen op B-celdifferentiatie 
en met een collega-onderzoeker van het NKI testen of T-cel 
virus-infectie kan worden geremd.

Dr. Christina Helbig, van de afdeling Hematopoïese, werkt 
samen met dr. Derk Amsen aan de differentiatie van 
CD4-positieve helper T-cellen. Deze cellen orkestreren CD8-
positieve effector T-cellen en ook B-cellen. Uit naïeve T-cellen 
ontstaan CD4-positieve T-helper1, T-helper2 en andere T-cel-
subsets door signalen van antigeen-presenterende cellen. 
Deze signalen bestaan uit cytokinen maar ook uit binding 
van een eiwit op het oppervlak van de antigeen-presenterende 
cellen aan het Notch eiwit op de naïeve T-cel. Als gevolg van 
deze binding splitst het cytoplasmatische deel van Notch af 
en verhuist naar de kern van de T-cel, waar het bindt aan 
het promoterdeel van verschillende genen en deze aanzet 
tot transcriptie. Op deze wijze wordt de T-cel ontvankelijk 
voor cytokinen, waardoor de differentiatie wordt gestuurd. 
Om na te gaan wat Notch precies doet heeft Helbig met de 
RNAseq methode het RNA profiel van rustende en Notch-
geactiveerde cellen vergeleken. De RNA expressieverande-
ringen werden gecorreleerd aan de genen waaraan Notch 
bindt, met de ChIPseq methode (zie het eerste artikel in deze 
reeks in Bloedbeeld nr. 1, 2015). Hieruit bleek dat Notch 
niet zelf aan het promoterdeel van een gen bindt, maar dat 
doet via binding aan een echt promotereiwit, namelijk RBP 
(recombining binding protein), waardoor de binding van RBP 
aan een gen sterk toeneemt. 
Helbig heeft zich ook afgevraagd of RBP het enige promoter-
eiwit is dat de signalen van Notch doorgeeft. Daartoe heeft 
zij met een antistof tegen RBP de DNA promotorregio’s 
geprecipiteerd waaraan RBP bindt, en met een antistof tegen 
Notch die waaraan Notch (indirect) bindt. Vergelijking van 
die twee uitkomsten heeft uitgewezen dat er inderdaad nog 
andere effectormechanismen van Notch zijn. Die worden 

momenteel nader onderzocht in een Notch knock-out 
muis. Met dr. Pleun Hombrink wordt samengewerkt om te 
onderzoeken of soortgelijke mechanismen werkzaam zijn in 
de mens. Een goed begrip van de wijze waarop Notch CD4 
T-helper celdifferentiatie reguleert is belangrijk omdat dit 
aanknopingspunten kan bieden voor de behandeling van 
ziekten waarin T-cellen te sterk reageren, zoals bij auto-
immuunziekten.

Moleculaire diagnostiek
Het werk van Martin de Boer, van de afdeling Bloedcel 
Research, is meer Medium dan High Throughput analyse. 
Nieuwe technieken maken het mogelijk om in één keer de 
sequentie van een verzameling specifieke genfragmenten in 
een aantal individuen te bepalen. In een eerder artikel in 
Bloedbeeld (nr. 1, 2012) is beschreven hoe De Boer in drie 
weken HLA typering uitvoert met het 454 sequence-apparaat 
van Roche. HLA typeringen moeten echter binnen een week 
beschikbaar zijn. Daarom is inmiddels overgestapt op een 
snellere methode, de Ion Torrent techniek, waarin met robots 
kan worden gewerkt. Voor een volledige HLA typering is het 
van belang dat de stukjes DNA die gebruikt worden voor 
de sequentiebepaling voldoende lang zijn. Dit zal voor de 
Ion Torrent techniek nog verbeterd worden van 400 tot 600 
baseparen, en dan kunnen ook HLA en andere complexe 
genenclusters goed en snel geanalyseerd worden.

De Ion Torrent
Hoe werkt de Ion Torrent? Eerst wordt een selectie van DNA-
fragmenten vermenigvuldigd in een multiplex PCR reactie 
met een panel aan primers. De Boer heeft een aantal 
verschillende panels laten maken, met name voor patiënten 
met erfelijke granulocytenafwijkingen, zoals chronische 
granulomateuze ziekte (CGD), leukocten adhesie deficiëntie 
(LAD), neutropenieën, aplastische anemie, complement-
deficiënties en membraanfusiedefecten. Voor acute myeloïde 
leukemie en myeloïde dysplastisch syndroom zijn op de 
afdeling Experimentele Immunohematologie panels ont-
worpen. Op het programma staan nog rode-bloedcelafwij-
kingen, bloedplaatjesafwijkingen, deficiënties van stollings-
eiwitten en beenmergfalen.

Na de targetverrijking worden er adaptors aan het DNA 
geligeerd. Dit zijn artificiële stukjes DNA waaraan primers 
kunnen binden voor de sequentiebepaling, die tevens een 
patiëntspecifieke barcode bevatten. Vervolgens worden de 
te onderzoeken stukjes DNA vastgezet aan microbolletjes, 
waarbij per bolletje gemiddeld maar één DNA fragment 
wordt aangehecht. Dan gaan de bolletjes in een water-/olie-
emulsie waarin per waterdruppel één bolletje past, zodat 
gemiddeld elke waterdruppel één DNA fragment bevat. 

Werk niet techniekgericht (wat kan ik onderzoeken) 
maar vraaggericht (wat wil ik weten)
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Na de emulsie-PCR heeft elk bolletje zo’n honderdduizend 
dezelfde DNA-fragmenten gebonden. Bolletjes die geen DNA 
gebonden hebben worden verwijderd, en de uitkomsten van 
bolletjes die meerdere verschillende DNA-fragmenten ge-
bonden hebben worden in de sequentie-analyse verworpen.

De bolletjes worden vervolgens op een chip geladen met 1, 
5 of 8 miljoen holletjes waarin telkens precies één bolletje 
past. Vervolgens worden de sequentiereagentia over de chip 
geleid, met daarin de verschillende nucleotiden. Het poly-
merase en de sequentieprimers zitten al op de bolletjes. Dit 
proces wordt 1100 keer herhaald. Elke keer als een nucleotide 
wordt ingebouwd, komen er op een bolletje zo’n honderd-
duizend protonen vrij, en de chip registreert deze pH daling 
als een elektrisch stroompje. Wanneer achter elkaar twee 
of meer dezelfde nucleotiden worden ingebouwd, is het 
stroompje evenredig groter.

Tenslotte moeten de resultaten worden geïnterpreteerd. 
Hiervoor worden de gevonden DNA-sequenties vergeleken 
met het referentiegenoom dat op internet beschikbaar is. 
Problemen zijn nog wel het onderscheid tussen variaties 
die geen functionele betekenis hebben en echte pathogene 
mutaties, en tussen het gen van interesse en pseudogenen. 
Grotere heterozygote deleties kunnen na amplificatie ont-
breken. De ervaringen met de verschillende panels zijn goed: 
alle reeds bekende mutaties worden met de Ion Torrent 
techniek teruggevonden, en bij nieuwe patiënten wordt 
in meer dan 90% van de gevallen een mutatie gevonden. 
Groot voordeel is dat nu tegelijkertijd veel genen kunnen 
worden getest. Ook kunnen panels gecombineerd worden 
geanalyseerd. Daarbij zijn de kosten en is de hoeveelheid 
arbeid flink minder dan bij de 454 en de tot nu toe gebruikte 
Sanger-techniek.
 
Bioinformatica
Dr. Benjamin Nota is de bio-informaticus die High-Through-
put onderzoeken ondersteunt. Hij doet dit door ofwel de 
data van anderen te analyseren ofwel adviezen te geven 
over de aanpak van een proef en de interpretatie van de 
data. Nota benadrukt dat een goede vraagstelling vooraf 
essentieel is: wat wil de onderzoeker uit een experiment 
halen? Dus niet techniekgericht (wat kan ik onderzoeken) 
maar vraaggericht (wat wil ik weten). Daarnaast is heel 
belangrijk te beoordelen of de data wel geschikt zijn om het 
gestelde doel te bereiken. Voor RNA splicing analyse is het 
bijvoorbeeld handig lange reads te hebben die van twee 
kanten gelezen kunnen worden (paired-end reads). Dat 
moet van te voren bedacht worden, dus is overleg vooraf 
heel belangrijk. 

Nota gebruikt twee verschillende programmeeromgevingen 
om een RNA expressieprofiel te analyseren. Het ene is Linux 
(bash), voor het vergelijken van de sequenties van de reads 
met het referentiegenoom. Hiervoor is een krachtige computer 
of server nodig. De andere programmeeromgeving is R, 
dat meer op statistiek gebaseerd is, om na te gaan welke 
RNA expressies werkelijk van elkaar verschillen (wild-type 
versus mutant, geactiveerde versus rustende cellen, cellen 
uit verschillende organen, etc.). Het R programma kan de 
uitslagen ook clusteren en op verschillende wijzen inzichte-
lijk presenteren. Zowel bash als R zijn gratis software-
pakketten, maar kennis van programmeren (scripting) is 
nodig. Commercieel verkrijgbare pakketten zijn vaak 
beperkter en kosten geld.

Meer en meer komt ook de vraag op of door een bepaalde 
ingreep op de expressie van een gen een heel metabool pad 
in een cel is veranderd, bijvoorbeeld bij GATA-1 knock-out 
in muizen. Wat is dan het effect op het RNA expressieprofiel 
van dendritische cellen die met LPS worden gestimuleerd? 
En welk patroon zit daarin? Hiervoor werkt Nota met 
zogenaamde gene ontology (GO) terms, die aangeven of 
een bepaald eiwit iets te maken heeft met membraan, 
kern of ander celbestanddeel, met de moleculaire functie, 
zoals katalyse of binding, en met het biologische proces in 
cellen, weefsels of organismen. Deze annotatie wordt door 
een wereldwijd consortium bepaald. In het R programma 
ontwerpt Nota methoden om RNA data hiermee te inter-
preteren, bijvoorbeeld of een ingreep tot verrijking van een 
bepaalde GO term leidt. Denk hierbij aan Ras signalering, 
Notch signalering, immuunreacties, signaaltransductie-
paden, etc. Hiermee kan de statistische significantie van een 
verandering in zo’n route worden bepaald. Hoewel er nog 
geen gouden standaard is voor dit soort interpretaties, helpt 
het wel om inzicht te verwerven. Steeds meer onderzoekers 
binnen Sanquin hebben Nota dan ook weten te vinden!

r.spaapen@sanquin.nl
c.helbig@sanquin.nl
m.deboer@sanquin.nl
b.nota@sanquin.nl
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in ieder geval Sanquin, het landelijk bureau 
voor hemo- en biovigilantie TRIP, vrijwel alle 
academische ziekenhuizen en verschillende 
STZ- en kleinere ziekenhuizen. Onder de deel-
nemers zijn epidemiologen, hematologen, 
klinisch chemici, hoofdlaboranten, onder-
zoekers, transfusiespecialisten en donorartsen.” 

Faciliterende rol
Besloten is het consortium onder te brengen 
bij de Nederlandse Vereniging voor Bloed-
transfusie (NVB), in de vorm van een werk-
groep. Hans Soons, voorzitter van de NVB, is 
bijzonder blij met de komst van het samen-
werkingsverband: “Kennisuitwisseling en het 
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
passen volledig in de missie en visie van de 
NVB. Daarom geven wij graag ondersteuning 
aan het consortium, bijvoorbeeld door ver-
gaderruimte beschikbaar te stellen en een 
plek op onze website te bieden. Het zou ook 
niet handig zijn als het consortium een aparte 
organisatie werd, opererend naast de NVB. 
Alle professionals op het gebied van de bloed-
transfusie zijn al met elkaar verbonden via de 
NVB. We treffen elkaar jaarlijks op de NVB-
symposia. Het is heel mooi dat er nu een 
diepere laag in de contacten komt, in de vorm 
van gezamenlijk onderzoek.” Soons benadrukt 
dat het consortium op inhoudelijk vlak onaf-
hankelijk zal opereren. “De NVB heeft puur 
een faciliterende rol. De onderzoekers moeten 
ook zelf hun onderzoeksfinanciering regelen.” 

Dutch Transfusion Database
Voor het databeheer wordt gebruik gemaakt 
van de PROTON II-database van Sanquin. Deze 
wordt uitgebouwd tot een gemeenschappelijke 
Dutch Transfusion Database, waarvoor Sanquin 
en de meewerkende ziekenhuizen data aan-
leveren. Kemper: “Iedereen die data aanlevert, 
blijft zelf eigenaar van die data. Voor de rest 
gelden de voorwaarden die standaard voor 
een data-warehouse gelden. Belangrijk is ook 
dat we een standaardisering doorvoeren, zodat 
we de gegevens uit verschillende databases 
eenvoudig aan elkaar kunnen koppelen. 
We hebben nu, zelfs binnen één ziekenhuis, 
te maken met veel verschillende systemen. 
Het wordt een uitdaging om dat uniformer 
te krijgen.” Maar naast het concreet data 

Nieuw consortium 
vergroot transfusiekennis

Onderzoek

Elke Veldkamp

Samenwerking is onontbeerlijk als je goed 
wetenschappelijk onderzoek wilt verrichten. 
Met die gedachte is een consortium opgericht 
voor bloedtransfusie-onderzoek, waarin 
verschillende partijen de krachten bundelen.

De aanleiding om het consortium op te richten 
is het PROTON II-project van Sanquin. Binnen 
dit project wordt een data-warehouse ont-
wikkeld met gegevens over mensen die een 
bloedtransfusie hebben gekregen, gekoppeld 
aan gegevens over de desbetreffende donors 
en bloedproducten. “Om dit continu en 
gedetailleerd in kaart te brengen, hebben we 
de transfusiedata van ziekenhuizen nodig”, 
vertelt Marian van Kraaij. Van Kraaij is 
directeur Unit Transfusiegeneeskunde bij 
Sanquin Bloedbank en initiatiefnemer van 
het consortium. “Verschillende ziekenhuizen 
zijn inmiddels aangesloten op het PROTON 
II-project. Vanuit die basis is het logisch om 
verdere samenwerking te onderzoeken. 
Daarnaast merken we dat er binnen zieken-
huizen een zekere moeheid is ontstaan om 
medewerking aan onderzoeken te verlenen. 
Het is tijdrovend voor het medisch en labora-
toriumpersoneel om databestanden door te 
nemen en vragenlijsten in te vullen. Er wordt 
nogal vaak een beroep op hen gedaan door 
onderzoekers. Ook daarom besloten we een 
samenwerkingsverband op te richten. Mede-
werkers van ziekenhuizen die meedoen in het 
consortium, kunnen zelf onderzoeksvragen 
inbrengen en meepubliceren in wetenschap-
pelijke tijdschriften. Zo krijgen ze iets terug 
voor hun inspanningen.”

Voorbeeld
Om het enthousiasme voor een consortium te 
peilen organiseerde Van Kraaij een bijeenkomst 
waarvoor ze contacten uit alle ziekenhuizen, 
waarmee Sanquin al samenwerkte, uitnodigde. 
Dat enthousiasme bleek dusdanig groot, dat 
een tweede bijeenkomst werd georganiseerd 
over de praktische invulling van het consor-
tium. Peter Kemper, medewerker van de af-
deling Klinische Transfusieresearch (CTR) van 
Sanquin Research, werd benoemd tot secretaris. 
Kemper: “Iedereen die onderzoek doet op het 
gebied van bloedtransfusie is welkom om 
aan te sluiten. Op dit moment zijn de leden 

Marian van Kraaij
Peter Kemper
Anske van der Bom
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verzamelen, is het consortium vooral heel 
belangrijk om mensen bij elkaar te brengen, 
zegt Kemper. “Als we met elkaar delen waar 
we mee bezig zijn, voorkom je dat er dubbel 
werk plaats vindt én kun je elkaar inspireren.”

Focus
De werkgroep die nadacht over mogelijke 
onderzoeksvragen, focust vooral op laag-
hangend fruit: waar kan relatief gemakke-
lijk onderzoek gedaan worden? “De kennis 
over transfusie moet groter worden, dat is 
de drijfveer van iedereen die meedoet”, zegt 
Anske van der Bom. Van der Bom is manager 
van de afdeling Klinische Transfusieresearch 
(CTR) van Sanquin Research. “Er is nu nog 
nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing 
voor de richtlijnen die we hanteren bij trans-
fusie. Een mogelijk onderzoek kan bijvoor-
beeld onder hemato-oncologische patiënten 
worden gehouden over transfusie-triggers, 
gekoppeld aan hemoglobine-waarden. Wat 
zijn de triggers om rode bloedcellen toe te 
dienen? Die vraag kan ook bij bloedplaatjes 
worden onderzocht. Er zijn namelijk aan-
wijzingen dat het per ziektegroep verschilt 
wanneer je bloedplaatjes moet geven.”
Ook reeds lopende studies passen binnen het 
consortium. Van der Bom: “De ATTACH-studie 
die is opgezet vanuit de afdeling CTR, is een 
fase IV-studie waarin trombocyten in PAS 
(platelet additive solution) worden vergeleken 
met trombocyten in plasma. Tot nu toe lijkt 
de effectiviteit gelijk, maar geldt dit onder 
alle omstandigheden? 
Op dit moment loopt de inclusie nog en kunnen 
ziekenhuizen nog meedoen.” Een andere 
studie die goed binnen het consortium past 
is de FROSTED-studie naar het gebruik van 
plasma en de vergelijking tussen Q- en Omni-
plasma. Van der Bom: “In een Canadese 
studie is aangetoond dat er een overgebruik 
voor plasma bestaat. De FROSTED-studie wil 
deze studie in de Nederlandse setting repli-
ceren. Daarnaast probeert FROSTED inzicht 
te bieden in de risicofactoren bij een plasma-
transfusie. Ook aan deze studie kunnen zieken-
huizen nog meedoen.”

Open deuren
De voordelen van samenwerken in het con-

sortium zijn volgens alle geïnterviewden klip 
en klaar. “We kunnen gemakkelijker studies 
opzetten binnen meerdere ziekenhuizen 
en zo sneller meer data verzamelen”, zegt 
Van der Bom. “Het consortium brengt mensen 
bij elkaar. Je doet ideeën op bij mensen met 
verschillende achtergronden en voorkomt een 
kokervisie”, vult Van Kraaij aan. “Hopelijk 
gaat het consortium veel mooie wetenschap-
pelijke publicaties op het gebied van trans-
fusieonderzoek opleveren. En daarmee van-
zelfsprekend ook een betere patiëntenzorg.” 
Ook de financiering van onderzoek wordt 
makkelijker. Soons: “Bij de aanvraag voor 
een subsidie sta je sterker met een samenwer-
kingsverband van denkkracht achter je, dan 
als eenling. Dat geldt zeker ook op internatio-
naal niveau, bijvoorbeeld voor aanvragen bij 
de EU. Het opent deuren als je jezelf vanuit 
een consortium kunt presenteren.”

Wilt u meepubliceren en meeprofiteren van de kennis 
binnen het consortium? Neem dan contact op met Peter 
Kemper, p.kemper@sanquin.nl

Marian van Kraaij (’s Heerenberg, 1963) studeerde genees-
kunde in Utrecht, waar ze ook de opleidingen tot internist en 
hematoloog deed. In 2008 trad ze toe tot de unit Medische 
Zaken van de Bloedbank in regio Zuidoost. In juni 2009 
werd ze manager van de regionale unit Medische Zaken. 
Sinds 2012 is ze unitdirecteur Transfusiegeneeskunde van 
Sanquin Bloedbank, per januari 2016 is ze ook unitdirecteur 
Donorzaken.
m.vankraaij@sanquin.nl 

Anske van der Bom (Oudenbosch, 1964) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit Leiden en klinische epidemiologie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2004 is ze uni-
versitair hoofddocent bij de afdeling Klinische Epidemiologie 
van het LUMC en sinds 2011 manager van de afdeling 
Klinische Transfusieresearch van Sanquin. Van der Bom is 
hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder de 
Transfusiegeneeskunde bij het LUMC.
j.g.vanderbom@lumc.nl

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

Ik werk vaak mee aan onderzoeken en het kost me 
altijd veel tijd om de gevraagde data te verzamelen. 
Het is belangrijk dat die dataverzameling beter 

gecoördineerd en afgestemd wordt. Door de multi-
disciplinaire samenstelling van het consortium 
denk ik dat we daarin enorme verbeterslagen 
zullen maken. Bovendien kunnen verschillende 
onderzoekers nu dezelfde data gebruiken, waar-
door ik geen dubbel werk hoef te verrichten.
Karen De Vooght, klinisch chemicus UMC Utrecht

De plannen die ik heb voor onderzoek, kan ik niet 
binnen één centrum realiseren. Als ik samenwerk 
met andere onderzoekers, kan ik een landelijk 
onderzoek opzetten. Uiteindelijk willen we 
allemaal dezelfde vragen op het gebied van 
bloedtransfusie zo goed mogelijk beantwoorden. 
Het ligt dan ook voor de hand om dat samen aan 
te pakken. Je kunt je haast afvragen waarom we 
niet eerder dit consortium zijn gestart.
Erik Beckers, hematoloog Maastricht UMC+ en lid Neder-
landse Vereniging voor Hematologie

TRIP beheert een database met alle transfusie-
reacties in Nederland. Die gegevens zijn heel 
bruikbaar voor onderzoek naar bijwerkingen en 
delen we dan ook graag binnen het consortium. 
Het consortium leidt tot een lichtere belasting 
van de ziekenhuizen. Dat is belangrijk, want 
TRIP heeft de ziekenhuizen nodig om transfusie-
reacties aan ons te melden. Als ze door te veel 
partijen gevraagd worden gegevens te leveren, 
kunnen ze de motivatie daarvoor verliezen.”
Martin Schipperus, internist-hematoloog HagaZiekenhuis 
en voorzitter Stichting TRIP

Met de klok mee: Hans Soons, Erik Beckers, 
Martin Schipperus en Karin De Vooght
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HWBO: de webwinkel 
voor bloedproducten

Bloedproducten

Angela Rijnen

Bijna alle Nederlandse ziekenhuizen bestellen 
kort houdbare bloedproducten inmiddels 
via een web-applicatie. De afdeling Uitgifte 
en Klantenservice van Sanquin plaatst elke 
bestelling na acceptatie met één druk op de 
knop in eProgesa.

Terwijl andere Nederlandse ziekenhuizen hun 
kort houdbare bloedproducten nog via de fax 
of soms per mail bestelden, deden ziekenhuizen 
in de voormalige regio Zuidwest dat al jaren 
digitaal. “Ziekenhuisanalisten bestelden 
rechtstreeks: zij plaatsten bestellingen direct 
in het informatiesysteem van de afdeling 
Uitgifte. Faxformulieren hoefden daar niet 
meer te worden overgetikt en dat betekende 
minder leveringsfouten.”
Aan het woord is Richard Schepers, stafmede-
werker Productie bij Sanquin Bloedbank in 
Amsterdam. Hij weet dat het voor de digitale 
bestellers slikken was toen Sanquin in 2008 
overging op een nieuwe versie van het 
bloedbankinformatie- en registratiesysteem 
eProgesa. Technische oorzaken verhinderden 
het digitaal bestellen: dat moest weer per fax 
of mail. “Gelukkig had MAK, de leverancier 
van eProgesa, Hospital Web Based Ordering 
(HWBO). Op basis van wat de ziekenhuizen 
wilden, zijn daarin enkele aanpassingen 
gedaan, waarna in juli 2011 een pilot volgde 
bij het Erasmus MC en het Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam.”

‘Dat kunnen we’
Deze pilot-ziekenhuizen waren blij met HWBO 
en Sanquin startte in oktober 2011 met de 
implementatie daarvan in de voormalige 
regio Zuidwest. Vanaf oktober 2012 volgde 
de rest van Nederland. Zo startte het UMC 
Utrecht in november 2013 met het HWBO, 
toen daar alle faxen uit het ziekenhuis 
werden verwijderd. “Wij hebben twee weken 
proefgedraaid. Al na twee dagen zeiden we: 
‘Dat kunnen we!’”, zegt hoofdanalist Klaas 
Threels.
Behalve minder leveringsfouten zijn er andere 
voordelen, vindt Threels. “Analisten kunnen 
veelvoorkomende bloedproducten inscannen 
via kaartjes met barcodes die bij elke pc 
hangen. Dan hoeven ze de productcodes 
daarvan niet meer op te zoeken. En dankzij 

het inlogsysteem is altijd na te gaan welke 
analist een bestelling heeft geplaatst. Als er 
telefonische vragen komen, bijvoorbeeld van 
een verpleegafdeling, kun je heel makkelijk 
nagaan: wat heb je afgesproken, waarom 
heb je het besteld en voor wie?”
Ook het Track and Trace systeem is een fijn 
extraatje. Threels: “Toevallig had ik vanochtend 
nog iets: er waren twee zakken O negatief 
bloed besteld, onder twee aparte bestel-
nummers. Er was er maar één geleverd en 
daar bestond een misverstand over met de 
uitgifte in Amsterdam. Door naar de bestel-
historie te kijken, zagen we dat de andere 
bestelling wel was aangenomen, maar niet 
was goedgekeurd en verzonden.”
Het bloedtransfusielaboratorium van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg bestelt 
sinds 27 januari 2014 via HWBO, aldus 
hoofdanalist Karel Heijneman. Hij noemt 
soortgelijke voordelen van het bestelsysteem 
als zijn Utrechtse collega. Wel vinden de 
Tilburgse analisten, zegt hij, het lastig dat 
ze om de zoveel tijd hun inlogwachtwoord 
moeten wijzigen. “Daar krijg ik vaak klachten 
over, ook omdat het nogal lang duurt voor-
dat je het oude wachtwoord weer kunt ge-
bruiken. Bovendien hebben wij twee inloggen 
voor HWBO, omdat we gefuseerd zijn met het 
TweeStedenziekenhuis, dat een eigen IP-adres 
heeft.”

Noodprocedure
Nog niet alle ziekenhuizen bestellen hun 
bloedproducten via HWBO. “Enkele lopen 
tegen technische problemen aan”, weet 
Richard Schepers. “Vaak hebben die te maken 
met de beveiliging van Firewalls en instel-
lingen van Internet Explorer. Zo zijn er in de 
regio Zuidwest nu nog drie ziekenhuizen die 
niet digitaal kunnen bestellen. En er zijn 
ziekenhuizen die, bijvoorbeeld door ophanden 
zijnde fusies, langer tijd nodig hebben voor 
de implementatie.”
Ziekenhuizen die wel met HWBO werken, 
doen daarmee alle bestellingen. “Maar bij 
spoedaanvragen of aanvragen met een aan-
gegeven tijdstip, moet het ziekenhuis even 
bellen om te zeggen dat er een bestelling 
geplaatst is”, legt Schepers uit. “En mocht 
internet er uit liggen, dan is er een nood-

Richard Schepers
Klaas Threels
Karel Heijneman
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procedure om via de fax of telefonisch te 
bestellen.”

Automatisch bestellen
Klaas Threels en Karel Heijneman hebben 
nog suggesties voor verbeteringen. Threels 
noemt het opmerkingenveld op het bestel-
scherm, dat weinig tekens toelaat. Hij zou 
daarin ook graag méér voorkeuzemogelijk-
heden zien. “Wij bestellen minstens driemaal 
per week grote zakken erytrocyten voor 
kinderen, die niet ouder dan vijf dagen 
mogen zijn bij gebruik. Misschien zijn er 
méér opmerkingen die de uitgiftemedewerkers 
regelmatig lezen en die als keuzetekst kunnen 
worden geprogrammeerd!” 
Heijneman mist de mogelijkheid om HLA-
getypeerde trombocytenconcentraten via het 
web te bestellen. “Dat moeten we nog per fax 
doen en dat is jammer.” Hij hoopt dat HWBO 
in de nabije toekomst gekoppeld kan worden 
aan het laboratoriuminformatiesysteem van 
het ziekenhuis. “Bulkvoorraden kunnen we 
dan vanuit laboratoriuminformatiesysteem 
GLIMS automatisch elektronisch gaan bestel-
len, zonder menselijke tussenkomst.”

Richard Schepers (Rotterdam, 1962) deed de HBO-opleiding 
analist klinische chemie. Na zijn studie ging hij in 1986 
werken bij de toenmalige Bloedbank Rotterdam. Hij werd er 
analist op het diagnostisch lab, het HLA-lab en werd hoofd 
van het donorscreeningslab. Na diverse fusies bij Sanquin 
werd hij hoofd Uitgifte en Klantenservice van de regio Zuid-
west. Inmiddels is hij stafmedewerker Productie.
r.schepers@sanquin.nl

Klaas Threels (Ederveen, 1965) is hoofdanalist van het 
Bloedtransfusielab van het Laboratorium Klinische Chemie 
en Hematologie (LKCH) in het UMC Utrecht. Hij kwam in 
1987 na de analistenopleiding in het UMC werken, eerst 
als analist bij de afdeling Hartchirurgie, vervolgens op het 
LKCH. Daar werd hij achtereenvolgens onderhoudsanalist 
en point- of care coördinator. Na een overstap als hoof-
analist bij het poliklinisch laboratorium van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis keerde hij in die functie terug naar het 
LKCH Bloedtransfusie.
k.a.threels@umcutrecht.nl
https://nl.linkedin.com/pub/klaas-anton-threels/58/874/b75/en

Karel Heijneman (Wintelré, 1967) deed de HBO-opleiding 
analist in Eindhoven. Na zijn studie ging hij werken op 
de afdeling Medische Microbiologie van het Elisabeth 
Ziekenhuis in Tilburg. Bloedtransfusiediensten hoorden bij 
het werk. Op die afdeling is hij allerlei taken gaan vervullen, 
bijvoorbeeld op het gebied van automatisering en kwaliteit. 
Van teamleider werd hij vervolgens hoofdanalist.
k.heijneman@elisabeth.nl
https://nl.linkedin.com/pub/karel-heijneman/42/a10/2a7

Of erytrocyten bloedgroep A, B of O dragen 
wordt bepaald door een enzym dat suiker-
moleculen hecht aan bepaalde eiwitten op 
weg naar de membraan van de rode bloed-
cel. Het enzym dat bepaalt of bloedgroep 
A, B of O tot expressie komt is een glycosyl-
transferase. Het komt in twee versies voor 
met ieder een net andere activiteit. Het ene 
enzym koppelt een galactose (bloedgroep B), 
de enzymvariant koppelt een galactose met 
een extra N-acetylgroep (bloedgroep A) aan 
het uiteinde van een suikerketen. Een inactief 
enzym veroorzaakt bloedgroep O. Antistoffen 
gericht tegen bloedgroep A of B herkennen 
die suikergroepen aan de buitenkant van de 
erytrocyt. Ook op endotheel- en epitheelcellen 
komen deze suikergroepen voor.

Bloedgroep O is voor bloedtransfusies de 
‘universele donor’ die geschikt is voor iedere 
patiënt ongeacht de genetische achtergrond 
die bepaalt dat eigen cellen wellicht bloed-
groep A, B of AB tonen. Daarom wordt door 
meerdere groepen in de wereld onderzocht 
hoe de suikers die bloedgroep A en B bepalen 
zouden kunnen worden verwijderd.
In het Journal of the American Chemical Society 
publiceerde de groep van Stephen Withers in 
Vancouver eerder dit jaar over hun vooruit-
gang in het transformeren van cellen met 
bloedgroep A en/of B naar cellen die deze 
suiker missen.

Sommige bacteriën scheiden een enzym uit 
dat de galactose weer van de suikerketen 
verwijdert. Oorspronkelijk werd een endo-b-
galactosidase geïsoleerd uit de darmpatho-
geen Clostridium perfringens. Het enzym wordt 
ook wel als EABase aangeduid, omdat het 
een Endogalactosidase is die A en B antigenen 
verwijdert. Het verwijderen van galactose 
bleek niet voor iedere suikerketen even effec-
tief te zijn. Hoe effectief een galactose verwij-
derd kan worden blijkt af te hangen van het 
type suiker waaraan de galactose gekoppeld 
is. Om transfusiereacties te voorkomen is 
het wel van belang dat alle galactose wordt 
afgekoppeld.

De researchgroep van Stephan Withers heeft 
een EABase geïsoleerd uit Streptococcus pneu-

moniae. Het gen dat het EABase codeert is ver-
volgens bloot gesteld aan mutagene condities 
en de galactosidase-activiteit van mutanten 
is getest op verschillende suikerketens. Deze 
procedure is meerdere malen herhaald en 
nu presenteert de groep een EABase dat 
voldoende actief lijkt tegen alle verbindingen 
van galactose om op betrouwbare manier 
A- of B-positieve cellen te transformeren naar 
bloedgroep O.

Moeten we deze behandeling dan maar in-
voeren? Het probleem is dat het verwijderen 
van de galactose weer andere suikers presen-
teert die mogelijk antistoffen opwekken. Als 
het EABase alleen verwijdert wat het glycosyl-
transferase dat ten grondslag ligt aan bloed-
groep A of B toevoegt, dan gaat het goed. 
Maar als er meer verandert door de activiteit 
van het nieuwe EABase kunnen er nieuwe 
bloedgroepantigenen ontstaan. Zorgvuldige 
klinische testen zijn geboden.

Referentie
Kwan DH, Constantinescu I, Chapanian R, Higgins MA, 
Kötzler MP, Samain E, Boraston AB, Kizhakkedathu JN, 
Withers SG. Toward efficient enzymes for the generation of 
universal blood through structure-guided directed evolution. 
J Am Chem Soc 2015; 137:5695−705/

Bloedgroep A en B geknipt 
naar bloedgroep O

Marieke von Lindern

Opinie
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Recente publicaties

Onderzoek

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

Rol prioneiwit bij celmigratie
Richardson DD, Tol S, Valle-Encinas E, Pleguezuelos C, 

Bierings R, Geerts D, Fernandez-Borja M. The prion protein 

inhibits monocytic cell migration by stimulating b1 

integrin adhesion and uropod formation. J Cell Sci 2015; 

128(16):3018-29.

Het prioneiwit (PrP) komt in veel weefsels 
voor en is evolutionair gezien breed gecon-
serveerd. PrP speelt waarschijnlijk een rol 
in de cellulaire hemostase en bij celadhesie. 
Verkeerd gevouwen PrP is verbonden met het 
begin van neurodegeneratieve aandoeningen 
die bekend staan als transmissable spongi-
form encephalopathies. Over de fysiologische 
functie van gezond PrP is relatief weinig 
bekend.
Dion Richardson en Simon Tol van de afde-
ling Moleculaire Celbiologie van Sanquin 
Research hebben met collega’s van Sanquin 
en Erasmus MC de rol onderzocht van PrP 
bij adhesie en (transendothele) migratie van 
humane (pro)monocyten. 
Zij hebben gevonden dat PrP de b1-integrine
 gemedieerde adhesie van monocyten 
reguleert. Daarnaast is PrP betrokken bij de 
regulatie van morfologie en migratiegedrag 
van monocyten. De data laten ook zien dat 
PrP ligand geïnduceerde integrine-activatie 
beïnvloedt. Tot slot is aangetoond dat PrP 
de activatie van verschillende bij adhesie en 
migratie betrokken eiwitten stuurt.
Op basis van deze bevindingen veronderstellen 
de onderzoekers dat de rol van PrP in integrine 
gemedieerde adhesie en beweging plaats 
vindt door het reguleren van de interactie 
tussen eiwitten uit de ERM (ezrine, radaxine, 
moësine) eiwitfamilie en cortex-membraan 
en het RhoA-cofilin pathway. Deze interacties 
zijn betrokken bij de vervorming van het 
cytoskelet, dat weer nodig is om cellen te 
laten bewegen. Dit zou mogelijk kunnen 
gelden voor meerdere celtypen.

Beschermend effect KIR gen bij ziekte van 
Bechterew 
Vendelbosch S, Heslinga SC, John M, van Leeuwen K, 

Geissler J, de Boer M, Tanck MW, van den Berg TK, Crusius 

JB, van der Horst-Bruinsma IE, Kuijpers TW. Study on the 

Protective Effect of the KIR3DL1 Gene in Ankylosing Spondy-

litis. Arthritis Rheumatol 2015; 67(11):2957-65.

Spondylitis ankylopoëtica (SA, ziekte van 
Bechterew) is een auto-immuunziekte die 
vooral de sacro-iliacale gewrichten en de 
onderste ruggenwervels treft. De ziekte is 
sterk geassocieerd met het HLA-B27 antigeen.
Killer cell immunoglobulin-like receptors 
(KIRs) zijn regulatoren van cytotoxiciteit van 
Natural Killer Cells en T cel subsets en moge-
lijk relevant bij de binding aan HLA-B27 en 
daarmee bij het ontstaan van SA. HLA-B27 
is een bekend ligand voor zowel KIR3DL1 als 
KIR3DL2.
Sanne Vendelbosch van de afdeling Bloedcel 
Research en collega’s van Sanquin, VUmc en 
AMC zijn deze studie gestart om mogelijke 
associatie tussen KIR genotypes en vatbaar-
heid voor AS aan te tonen en te onderzoeken 
wat de rol van HLA-B27 is bij de ernst van de 
aandoening. Hiertoe zijn ruim 300 Kauka-
sische AS patiënten volledig gegenotypeerd, 
evenals ruim 100 gerandomiseerde gezonde 
Kaukasische en 50 gezonde HLA-B27 positie-
ve Kaukasische controles. Naast genotypering 
is gekeken naar diverse eigenschappen als 
aanwezigheid van het HLA-B27-allel, leeftijd, 
ernst van de ziekte, en het blokkeren van 
Tumor Necrose Factor (TNF) als therapie.
De eerste resultaten laten zien dat KIRgenen 
geen grote risicofactor zijn voor de vatbaar-
heid voor AS. Wel lijkt er een rol te zijn voor 
KIRs in de progressie van de ziekte, waarbij 
KIR3DL1 een beschermend effect heeft ten 
aanzien van ernst van de ziekte bij patiënten 
met anti-TNF therapie.
Nader onderzoek is nodig, maar als KIR3DL1 
inderdaad een beschermend effect heeft bij 
progressie van de ziekte in deze subpopulatie 
van patiënten, dan is het effect waarschijnlijk 
gerelateerd aan HLA-B27.

Op zoek naar een representatieve steekproef
Van Hoeven LR, Janssen MP, Roes KC, Koffijberg H. Aiming 

for a representative sample: Simulating random versus pur-

posive strategies for hospital selection. BMC Med Res Methodol 

2015 Oct 23.

De representativiteit van een steekproef wordt 
heel vaak pas na het verzamelen van de data 
gedaan. Mocht de steekproef niet representatief 
blijken te zijn, dan is het vaak te laat om 
daar nog iets aan te doen. Randomisatie is de 
gouden standaard voor steekproeven, maar 
niet altijd mogelijk door beperkingen in tijd, 
geld of personeel. Binnen de biomedische 
wetenschappen wordt vaak teruggevallen 
op het selecteren van proefpersonen die 
makkelijk te rekruteren zijn, of deelnemers 
gebaseerd op verwachtingen.
Loan van Hoeven van de gezamenlijke 
Sanquin-Julius Centrum afdeling Transfusion 
Technology Assessment en collega’s hebben 
in deze studie gezocht naar een optimale 
strategie voor een streekproef uit ziekenhuis-
data ten behoeve van transfusieonderzoek. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de PROTON 
(PROfielen van TransfusieONtvangers) data-
base.
De beschikbare populatie-brede data over het 
bloedgebruik in ziekenhuizen en het aantal 
ziekenhuisbedden is gebruikt om vijf steek-
proefstrategieën te simuleren: i) alleen de 
grootste ziekenhuizen, ii) grootse en kleinste 
ziekenhuizen (maximale variatie), iii) geran-
domiseerde ziekenhuizen, iv) geografische 
spreiding en v) ziekenhuizen uit twee regio’s. 
De resultaten van deze steekproeven werden 
steeds gebruikt om het totale bloedgebruik in 
Nederlands te simuleren en af te zetten tegen 
de gegevens in de PROTON database.
De tweede strategie (maximale variatie) gaf 
het beste voorspellende resultaat. De onder-
zoekers concluderen dat – wanneer proxy-
data beschikbaar zijn – het mogelijk is om 
voorafgaand aan een studie door middel van 
simulaties de beste strategie te bepalen voor 
het uitvoeren van een steekproef.

www.sanquin.nl/publicaties
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Innovatie

Magister C24 

Wat is het?
Magister C24 is ’s werelds kleinste volautomatische analyser 
voor het uitvoeren van serologische bloedgroeptesten. 
Magister C24 is ontwikkeld door Sanquin Reagents

Wat kun je ermee?
Magister C24 kan in combinatie met Cellbind gelkaarten 
volledig automatisch serologische bloedgroepbepalingen 
uitvoeren, inclusief bloedgroeptypering, screenen op en 
identificeren van antistoffen en het uitvoeren van kruisproeven 
en een directe antiglobulinetest. Koppeling van en naar het 
laboratoriuminformatiesysteem (LIS) verhoogt de snelheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid van de uitslag.

Wat is het resultaat?
Voor het uitvoeren van een bloedtransfusie moet de bloed-
groep van zowel ontvanger als donor bekend zijn en het 
is noodzakelijk om te testen of de ontvanger al antistoffen 
heeft tegen donorcellen. Wanneer er geen match tussen 
donor en ontvanger is kan er acuut een levensbedreigende 
transfusiereactie ontstaan.

Wat is de innovatie?
De grootte en capaciteit van de analyser. Voor laboratoria 
die dagelijks veel serologische bloedgroepbepalingen uitvoeren 
bestaan verschillende analysers. Laboratoria met weinig 
aanvragen voeren de bloedgroepbepaling handmatig of 
(semi-)geautomatiseerd uit omdat er geen volautomatische 
oplossing is. Magister C24 is speciaal ontwikkeld voor 

Magister C24 is 
ontwikkeld door 
Sanquin divisie 
Reagents en is 
’s werelds kleinste 
volautomatische 
analyser voor het 
uitvoeren van 
serologische 
bloedgroeptesten.



De omvang van Magister C24 is klein gehouden door 
modules meerdere functies te geven. Zo is de reader ook het 
voorraadstation voor Cellbind gelkaarten en de incubator 
ook het pipetteerstation.





laboratoria met een kleiner volume aan serologische bloed-
groepbepalingen, zodat zij ook volledig geautomatiseerd, 
kostenefficiënt en maximaal veilig kunnen werken.

Wat deden we dan vroeger?
Tot op heden worden serologische bloedgroepbepalingen 
door laboratoria met weinig aanvragen handmatig of (semi)-
automatisch verwerkt. Volledig geautomatiseerd werken 
betekent nu voor deze laboratoria een grote investering in 
ruimte en middelen en de aanschaf van apparatuur met een 
grote overcapaciteit.

Wie werken er mee?
Analisten in laboratoria van ziekenhuizen of bloedbanken 
waar serologische bloedgroepbepalingen worden uitgevoerd. 

Wat betekent het voor de medische wereld?
Bij het geven van een bloedtransfusie zijn de diagnostische 
bepalingen kritisch. Veiligheid en accuraat handelen zijn 
dan ook essentieel in deze laboratoria en het minimaliseren 
van het risico op fouten heeft de hoogste prioriteit. De 
manier om veilig werken te maximaliseren is het volledig 
automatisch verwerken, uitvoeren en documenteren van 
tests. Met de komst van Magister C24 hebben laboratoria 
met weinig aanvragen een passende oplossing om zo veilig 
mogelijk te kunnen werken.

www.sanquin.nl/innovatie
www.magisterC24.com

Incubator en pipet-
teerstation van 
Magister C24. 
Cellbind gelkaarten 
worden hierin gezet 
waarna de reagentia 
en de patiënten-
samples gepipet-
teerd worden, 
eventueel gevolgd 
door incubatie op 
37°C.
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Susanne Lens

Huidige functie
Hoogleraar Genomische instabiliteit en kanker
Promotiejaar
1998
Titel proefschrift
Cell-surface Receptors Regulating Normal and 
Malignant B-cell Function
Promotores
Prof. dr. F. Miedema en 
prof. dr. A.EG. Kr. Von dem Borne
Co-promotores
dr. R.A.W. van Lier en dr. M.H.J. van Oers

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

Susanne Lens (Vlaardingen, 1969) studeerde 
van 1987-1993 Gezondheidswetenschappen 
in Leiden. Vanaf het derde studiejaar liep ze 
meerdere stages, onder andere in Edinburgh, 
waar ze in een abstractboek op het onderzoek 
van René van Lier, van het toenmalige CLB, 
stuitte. Haar afstudeerstage heeft ze in zijn 
lab onder begeleiding van Rogier Hintzen op 
het CLB gedaan. “Het was een spannende 
stage. Rogier en ik kwamen een nieuw T-cel 
stimulerend eiwit op het spoor.” Ik wilde 
graag bij het CLB blijven en ik kon als OIO 
op een KWF project starten dat een vervolg 
was op mijn stageproject: hoe reguleren 
bepaalde receptoren en liganden B-cel groei. 
Er werkten goede mensen op het CLB. Tijdens 
de koffie werd veel over wetenschap gepraat, 
en bij de werkbesprekingen kwam de HIV 
immunologie van Frank Miedema samen 
met de basale immunologie van René van 
Lier. Daardoor kreeg je een goed beeld wat er 
allemaal speelde bij het CLB. Dat was heel 
inspirerend.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Mijn onderzoek bij het CLB is erg gekleurd 
door mijn begeleider René van Lier. Na 
iedere werkbespreking kwam ik met een goed 
gevoel zijn kamer uit. Hij zag altijd de goede 
punten van je onderzoek, je had altijd het 
gevoel ‘hier gebeurt iets interessants’. Van 
Lier daagde me uit en stimuleerde me om 
nieuwe dingen uit te proberen. Dat was heel 
leerzaam en is een goede basis geweest om 
mijn eigen weg te gaan.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotie werd ik KWF fellow en 
heb ik onderzoek gedaan in Lausanne in het 
lab van Jürg Tschopp. Tschopp onderzocht 
de signaleringsroutes van de zogenaamde 
celdood-receptoren. Dat vond ik toen heel 
interessant. Welke trucs halen kankercellen 
uit om aan die celdood te ontsnappen? 
Ik ben er ruim 1,5 jaar gebleven en daarna 
als post-doc in het lab van René Medema 

op het NKI aan de slag gegaan. Met behulp 
van een KWF beurs kreeg ik de kans om mijn 
eigen onderzoekslijn op te zetten. In Zwitser-
land had ik transgene muizen gemaakt die 
een bepaald eiwit tot expressie brachten dat 
celdood zou remmen. Maar ik stuitte op een 
andere functie van het eiwit; het correct laten 
verlopen van de chromosoomscheiding tijdens 
de celdeling. In 2005 ben ik met Medema 
naar het UMC Utrecht verhuisd. In Utrecht 
heb ik met een VIDI beurs een eigen onder-
zoeksgroep opgebouwd.”

Wat doet u nu?
“In 2006 ben ik UHD geworden en in 2013 
hoogleraar. Ik houd me bezig met genomische 
instabiliteit bij kanker. Kankercellen hebben 
bijna altijd afwijkende aantallen chromosomen. 
Tijdens iedere celdeling moet het erfelijk 
materiaal worden gekopieerd en vervolgens 
eerlijk worden verdeeld over twee nieuwe 
dochtercellen. Kankercellen maken dikwijls 
fouten bij die verdeling van de chromosomen 
en we weten niet hoe dit komt. Wij bestuderen 
de moleculaire processen die er normaliter 
voor zorgen dat die verdeling correct verloopt 
om zo te kunnen gaan begrijpen wat er mis 
gaat in kankercellen. Een andere vraag is of 
die rommelige chromosoomverdeling kanker-
cellen niet alleen een voordeel oplevert, maar 
of het ook een achilleshiel kan zijn. Het zou 
kankercellen wellicht gevoeliger kunnen maken 
voor bepaalde anti-kanker therapieën. Maar 
dat is voor de lange termijn.” Naast het 
onderzoek geeft Lens ook onderwijs en werkt 
ze mee aan talentontwikkeling. “Ik geef 
colleges aan bachelorstudenten Geneeskunde 
en Biomedische wetenschappen en organiseer 
jaarlijks een cursus voor masterstudenten.” 
Lens is programmadirecteur van één van de 
PhD programma’s van de Graduate School of 
Life Sciences, waar PhD studenten aanvullend 
onderwijs krijgen.

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Ik heb voornamelijk nog contact met oud-
collega’s die ook in Utrecht werken, zoals 
Linde Meyaard, Kiki Tesselaar, en natuurlijk 
Frank Miedema die nu decaan is van het 
UMCU.”

Susanne Lens
Op zoek naar de achilles-
hiel van de kankercel

Anneke de Regt

Broedplaats
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Infliximab op maat 
dankzij nieuw model

Diagnostiek

John Ekkelboom

Patiënten met een chronische darmontsteking 
die infliximab gebruiken, krijgen deze bio-
logical doorgaans standaard in een bepaalde 
dosis en op een vastgesteld tijdstip toe-
gediend. Het AMC onderzoekt nu of het via 
een speciaal model mogelijk is deze medicatie 
individueel af te stemmen. De verwachting 
is dat er gemiddeld minder van deze dure 
biological nodig is en dat de ontsteking opti-
maal wordt bestreden.

Volgens Geert D’Haens, hoogleraar inflamma-
toire darmziekten aan het AMC, krijgen steeds 
meer patiënten met de ziekte van Crohn of 
met colitis ulcerosa de biological infliximab 
voorgeschreven. “Voorheen pakten we deze 
chronische darmziekten altijd eerst aan met 
milde en vervolgens met zwaardere ontstekings-
remmers, zoals corticosteroïden. Hielpen deze 
niet, dan stapten we over op infliximab. Inmid-
dels geven we deze biological ook regelmatig 
in een vroeger stadium. Immers, infliximab 
is veel goedkoper geworden dankzij de komst 
van biosimilars (zie ook blz. 21). Maar nog 
belangrijker is dat we hebben aangetoond 
dat vroege behandeling met dit middel de 
ziekte modificeert. Hierdoor kan weefselschade 
worden voorkomen.”

In Nederland hebben ongeveer 80.000 men-
sen de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. 
Bij de eerstgenoemde aandoening kunnen op 
alle plekken in het verteringsstelsel ontste-
kingen ontstaan, die daar mogelijk door-
dringen tot in de gehele darmwand met zelfs 
perforaties en abcessen tot gevolg. Bij colitis 
ulcerosa blijft de ontsteking beperkt tot het 
slijmvlies van uitsluitend de dikke darm. In 
beide gevallen gaat het om immuunziekten, 
waarop infliximab een gunstige werking kan 
hebben. Deze biological blokkeert TNF-alpha, 
een eiwit dat de ontstekingsreactie stimuleert. 
Patiënten met een chronische darmontste-
king krijgen infliximab via een infuus in een 
ziekenhuis toegediend, doorgaans eenmaal 
per acht weken en vaak langdurig.

Personalized medicine
Tot nu toe geldt voor iedere patiënt dezelfde 
dosis, namelijk 5 milligram per kilo lichaams-
gewicht. D’Haens wil naar een behandeling 

op maat, omdat diverse onderzoeken hebben 
aangetoond dat het beter is de dosis aan te 
passen aan de activiteit van de ziekte en de 
concentratie van het geneesmiddel in het 
bloed. “Dat noemt men personalized medicine. 
Je geeft minder als het goed gaat met de patiënt 
en meer als de ziekte actiever is. We verwachten 
dat met deze aanpak er gemiddeld minder 
infliximab nodig is. Dat bespaart op de 
kosten en de patiënt krijgt de meest optimale 
behandeling met dit middel. Of dit inderdaad 
zo is, zoeken we nu uit via onze PRECISION-
studie, waarmee we in mei dit jaar zijn 
gestart.”

PRECISION staat voor Precision Dosing Versus 
Conventional Dosing of Infliximab. In totaal 
zullen in het AMC en het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis, beide in Amsterdam, en het zieken-
huis Tergooi in Hilversum tachtig patiënten 
met een chronische darmontsteking worden 
geïncludeerd. Alle deelnemers moeten dankzij 
infliximab klachtenvrij zijn op het moment 
dat ze in de gerandomiseerde studie worden 
opgenomen. Via loting krijgt de ene helft een 
jaar lang een individueel afgestemde dosis, 
de overige patiënten ontvangen in die periode 
gewoon de conventionele dosis infliximab. 
Bij deze controlegroep verandert er dus niets. 
Ook het interval blijft hetzelfde. Inmiddels 
zijn er ruim twintig patiënten geïncludeerd. 
De verwachting is dat in mei volgend jaar 
de laatste deelnemers in de studie worden 
opgenomen, zodat een jaar daarna met de 
analyse kan worden begonnen.

Farmacokinetiek
Anne Strik, de arts-onderzoeker in het AMC 
die de leiding heeft over de PRECISION-studie, 
legt uit dat de dosering bij de interventie-
groep wordt afgestemd via een model met 
bijpassende software. Dat model is specifiek 
voor infliximab ontwikkeld door Diane 
Mould, een Amerikaanse farmacologe van 
Projections Research Inc in Phoenixville, met 
wie Strik nauw samenwerkt. “Iedere patiënt 
heeft een eigen verdeling van de medicatie 
in zijn lichaam”, vertelt de onderzoeksleider. 
“Dat noemen we de farmacokinetiek. Met het 
model kunnen we dat medicatiegedrag per 
individu in kaart brengen. Daarvoor hebben 

Geert D’Haens
Anne Strik
Annick de Vries
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we de serumconcentratie van infliximab 
nodig. Verder kijken we naar het gewicht 
van de patiënt en de bloedwaarden van het 
ontstekingseiwit C-reactive protein (CRP) en 
van albumine. Al deze gegevens stoppen we 
in het model, waarna software – ontwikkeld 
door ICT-man John James van de Cambridge 
University in Engeland – de geschikte dosis 
en interval berekent voor de betreffende 
patiënt.”

Omdat CRP ook bij andere ontstekingen 
verhoogd kan zijn, zoals bij een griepje, 
wordt tevens albumine gemeten. Hoe lager 
de concentratie van dit eiwit is, hoe sneller de 
klaring van infliximab, met als gevolg dat de 
ziekte oplaait. Strik: “Wat niet in het model 
is meegenomen, maar waar we voor deze 
studie wel naar kijken, is naar de hoeveelheid 
calprotectine in de ontlasting van patiënten. 
Dit is een ontstekingsremmend eiwit dat iets 
zegt over de ernst van darmontstekingen. Als 
deze marker is verhoogd, weet je vrijwel zeker 
dat het om zo’n ontsteking gaat en waarom 
CRP is verhoogd. CRP versnelt trouwens ook de 
klaring van het geneesmiddel, waardoor het 
minder effectief is.” Strik vervolgt dat tijdens 
het onderzoek wordt uitgegaan van een 
dalspiegel – dat is de hoeveelheid van de 
biological die nog in het bloed zit vlak voor 
het volgende infuus – van 3, ofwel een 
concentratie van 3 microgram infliximab 
per milliliter bloed. “We denken dat patiënten 
met zo’n dalspiegel prima af zijn en geen 
klachten krijgen. Dus als iemand hoger 
zit, en dat is vaak het geval, dan geven we 
tijdens het volgende infuus een lagere dosis 
en/of maken we het interval langer. Zit een 
patiënt onder de 3, dan doen we het tegen-
overgestelde.”

Snel en nauwkeurig
De spiegelbepalingen van infliximab worden 
uitgevoerd door de afdeling Biologicals van 
Sanquin Diagnostiek, dat zelf testen heeft 
ontwikkeld om dergelijke bepalingen te 
kunnen doen. Inmiddels kan dat voor zo’n 
tien verschillende biologicals, waarvan de 
meeste worden ingezet bij inflammatoire 
aandoeningen zoals reuma, darmontstekingen 
en psoriasis. Bij al die tests wordt gebruik 

gemaakt van de ELISA-techniek (Enzyme-
Linked Immuno Sorbent Assay). Zo ook voor 
de PRECISION-studie, laat Annick de Vries 
weten, hoofd van de afdeling Biologicals. 
“We meten acht verschillende verdunningen 
via een pipetteer-robot. Zo kunnen we heel 
precies de dalspiegel bepalen maar ook de 
hogere spiegels. Dat is belangrijk omdat we 
halverwege het interval eveneens naar de 
infliximab-spiegel kijken, die dan uiteraard 
veel hoger is. Een ander voordeel is dat we 
dit alles heel snel doen. Anne Strik kan daar-
door meteen de waarden ontvangen om 
vervolgens met de patiënt een afspraak te 
maken voor een op maat gemaakt infuus.” 
Naast het bepalen van de spiegels is Sanquin 
volgens De Vries ook goed in het bepalen van 
de antistoffen tegen biologicals, de anti-drug 
antibodies (ADA). “Die antistofproductie is 
op zich niet zo erg, maar wel als die grote 
vormen aanneemt. Wij hebben testen voor 
ADA’s ontwikkeld, om te meten hoeveel anti-
stoffen het lichaam heeft aangemaakt tegen 
een bepaalde biological. Is die productie heel 
hoog, dan werkt dat middel onvoldoende of 
helemaal niet meer en is het verstandig om 
over te stappen op een andere biological.”

Hoewel de PRECISION-studie nog in de kinder-
schoenen staat, hebben de onderzoekers alvast 
een goed gevoel bij de nieuwe benadering. 
De resultaten bij de eerste patiënten wijzen in 
de goede richting, zegt Strik. “Via het model 
en de software rolt er telkens een grafiekje uit 
dat de hoeveelheid en het tijdstip van toedie-
ning aangeeft. Zo lieten deelnemers met een 
te hoge dalspiegel weten dat ze na een lagere 
dosis minder moe waren – een bekende 
bijwerking van infliximab – terwijl de ziekte 
in remissie bleef. De groep is nog te klein om 
daarover een uitspraak te doen. Tot nu toe is 
wel duidelijk dat de voorspellingen van het 
model kloppen.”

Geert D’Haens (Aalst, België, 1962) studeerde geneeskunde 
aan de KU Leuven en specialiseerde zich tot MDL-arts in 
Chicago en Leuven. Voor zijn promotie in 1996 onderzocht 
hij het postoperatief recidief bij de ziekte van Crohn. 
D’Haens was staflid van het UZ Leuven en het Imelda 
Ziekenhuis in het Belgische Bonheiden. Sinds 2010 is hij 
hoogleraar inflammatoire darmziekten aan het AMC. 
Tevens is hij European Director van de CRO Robarts Clinical 
Trials en chairman-elect van de International Organization 
for Inflammatory Bowel Diseases IOIBD.
g.dhaens@amc.uva.nl
https://www.amc.nl/web/Research/Who-is-Who-in-Research/
Who-is-Who-in-Research.htm?p=3623

Anne Strik (Den Haag, 1988) studeerde geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. In het AMC doet ze sinds 
begin dit jaar verschillende klinische studies, waaronder het 
PRECISION-onderzoek, om de therapie met biologicals bij 
patiënten met chronische darmontstekingen te optimaliseren. 
Op deze studies hoopt ze te promoveren. Al eerder deed 
ze onderzoek in het Tytgat Instituut van het AMC naar de 
invloed van stress op het prikkelbare darmsyndroom.
a.s.strik@amc.uva.nl
https://nl.linkedin.com/pub/anne-strik-medical-doctor/8a/980/304

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

Service

Pieter Lomans

Hoe groot is de kans dat Nederlandse bloed-
donors na vakantie in het Caraïbisch gebied 
geïnfecteerd raken met dengue en het virus 
via transfusie overdragen op ontvangers? Mart 
Janssen van Sanquin ontwikkelde met steun 
van ECDC en EBA het programma EUFRAT 
dat op basis van weinig gegevens al een vrij 
goede inschatting kan maken. Niet alleen voor 
dengue, maar in principe voor elke infectie-
ziekte. Een vernieuwde versie van EUFRAT is 
eind dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Sanquin kent veel brugfiguren; onderzoekers 
en artsen die zowel bij Sanquin als een andere 
instelling werkzaam zijn. Mart Janssen is 
daar een mooi voorbeeld van. Sinds 2004 is 
hij verbonden aan de afdeling Transfusion 
Technology Assessment van Sanquin Research, 
maar hij is ook wekelijks te vinden in het 
Julius Centrum van het UMC Utrecht waar 
hij deel uitmaakt van de afdeling Health 
Technology Assesment. “Die combinatie 
maakt dat je erg effectief kunt werken”, zegt 
Janssen, “omdat je van de expertise in beide 
netwerken gebruik kunt maken.”

Eerste versie
Janssen promoveerde in 2010 aan de Univer-
siteit Utrecht op het modelleren van bloed-
veiligheid. In datzelfde jaar kwam het European 
Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) met een call voor het maken van een 
tool waarmee de lidstaten de overdracht van 
infecties via bloedproducten kunnen inschatten. 
“Die call sloot mooi aan op een project dat 
we net gestart waren”, zegt Janssen. “We heb-
ben toen een plan voor zo’n tool opgesteld 
en eind 2011 hebben we de eerste versie van 
EUFRAT (de European Up-Front Risk Assess-
ment Tool) opgeleverd.”
“Dat wij graag zo’n tool willen ligt voor de 
hand”, zegt Dragoslav Domanovic, Senior 
expert of substances of human origin bij de 
ECDC. Het ECDC, dat zetelt in Stockholm, 
stelt zich immers tot taak om Europa te 
beschermen tegen de dreiging van infectie-
ziekten. Domanovic: “Het controleren en zo 
mogelijk voorkomen van infectieziekten die via 
bloedtransfusie worden overgedragen – maar 
ook via celmateriaal, weefsels en organen – is 
daar een onmisbaar onderdeel van. Zodra er 

een uitbraak van een bekende of nieuwe 
infectieziekte is, kunnen we met zo’n tool de 
risico’s voor de bloedvoorziening in Europa snel 
in kaart brengen. Hoe groot is de kans dat 
bloeddonors die naar het buitenland reizen 
worden geïnfecteerd en de infectie via trans-
fusie overdragen op ontvangers? Met een 
goed model kun je dat risico in kaart brengen 
en scenario’s schetsen hoe het risico zich kan 
ontwikkelen. Mede op basis daarvan beoor-
deel je dan welke maatregelen je kunt nemen 
om het risico zo laag mogelijk te houden.”

Gebruiksvriendelijk
“We waren enthousiast over het resultaat”, 
zegt Janssen, “maar in de praktijk bleek de 
tool minder eenvoudig te gebruiken dan we 
dachten. En de uitkomsten waren niet altijd 
duidelijk voor de gebruikers. Na enkele jaren 
kwamen we tot de conclusie dat we nog een 
slag moesten maken.” Samen met een gast-
onderzoeker uit Zimbabwe heeft Janssen het 
model een nieuwe basis en daarmee nieuwe 
mogelijkheden gegeven.
Voor de financiering van de software-imple-
mentatie zorgde ditmaal de European Blood 
Alliance (EBA), het Europese netwerk van 
not-for-profit bloedbanken. Kari Aranko, 
Executive Director van de EBA: “Ook wij zijn 
geïnteresseerd in de surveillance van infectie-
ziekten, maar dan sterker gericht op de con-
sequenties daarvan voor de bloedvoorziening 
dan ECDC. Daarvoor hebben we een speciaal 
netwerk in het leven geroepen: de Emerging 
Infectious Disease Monitor (EID). Hierin 
zitten vertegenwoordigers van ongeveer 
dertig verschillende landen die maandelijks 
een telefonische conferentie houden waarin 
recente ontwikkelingen worden besproken. 
Welke trends zien ze in hun regio, welke 
bedreigingen ontwikkelen zich, zijn er nieuwe 
testmethoden beschikbaar gekomen en ook 
andere relevante onderwerpen worden daar 
besproken. Het is een bijzonder relevant 
overleg voor de veiligheid van de bloedvoor-
ziening in Europa, waaraan ook de Verenigde 
Staten, Canada en Australië deelnemen.”

Tool & Training
Die continue wereldwijde surveillance is nodig, 
omdat er steeds nieuwe ziektes opduiken en 

Mart Janssen
Kari Aranko
Dragoslav Domanovic
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bestaande, zoals dengue en West-Nile virus, 
zich verder uitbreiden. Ook kunnen bekende 
ziekteverwekkers door een kleine genetische 
verandering plotseling voor nieuwe problemen 
zorgen. Leden van EID die de eerste versie 
van EUFRAT ook hebben gebruikt, kwamen 
eveneens tot de conclusie dat een minder 
brede maar gebruiksvriendelijkere variant 
wenselijk was. En het is dezelfde groep die 
ook meteen aan de slag is gegaan met de 
update die door Janssen begin 2015 werd 
afgeleverd. Aranko: “Voor ons is die gebruiks-
vriendelijkheid essentieel. Een tool die niet 
wordt gebruikt heeft geen waarde. Vandaar 
dat we aan de update direct een training heb-
ben gekoppeld. Potentiële gebruikers moeten 
weten hoe het werkt, moeten zien welke data 
nodig zijn om de tool te ‘voeden’ en moeten 
ervaren wat er op basis van die invoer aan 
resultaten worden geproduceerd. De eerste 
trainingsbijeenkomst hebben we in de lente 
van dit jaar gehouden in Praag. De reacties 
waren over het algemeen zeer positief. Punten 
voor verbetering zijn teruggekoppeld aan 
Mart Janssen, zodat die nog verwerkt kunnen 
worden in de versie die vanaf eind dit jaar op 
de website van ECDC en via de website van 
EBA beschikbaar komt.”

Snel een indicatie
Op de website zal EUFRAT voor iedereen 
beschikbaar zijn. “Over het waarom daarvan 
hebben we het met ECDC uitgebreid gehad”, 
zegt Janssen. “In principe kan iedereen nu van 
alles gaan invoeren en misschien komen er 
daardoor ook onrealistische antwoorden uit. 
Aan de andere kant zorgt algemene toeganke-
lijkheid voor transparantie. Iedereen kan 
gemaakte analyses nalopen en variaties maken 
op basis van de eigen gegevens. Die voordelen 
vond men uiteindelijk het zwaarst wegen.”
Van belang is de balans tussen de hoeveel-
heid informatie die je in het systeem stopt 
en de resultaten die je eruit krijgt. “Hoe meer 
data je invoert, hoe nauwkeuriger en beter 
de resultaten”, zegt Domanovic. Daar staat 
tegenover dat je van sommige opduikende 
infectieziekten niet veel gegevens hebt; hoe 
besmettelijk is een micro-organisme, hoe 
lang blijft het infectieus, via welke wegen 
verloopt de transmissie, enzovoort. “We denken 
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Bepalingen 
voor 
biosimilars

Margreet Hart

Met het verlopen van de patenten van de 
biologicals, verschijnen de eerste biosimilars 
op de markt. Biosimilars zijn biologicals die 
in hoge mate vergelijkbaar zijn met het 
referentieproduct. De afdeling Biologicals 
van Sanquin heeft uitgezocht dat bloed-
spiegels van de biosimilars net zo goed te 
meten zijn in de bestaande testen als de 
originele medicijnen.

Het monitoren van de medicijnspiegel draagt 
bij aan het bepalen van een optimale dosering. 
Zeer lage spiegels worden meestal veroorzaakt 
door antistofvorming tegen het therapeuticum, 
een reden om van medicijn te wisselen.
De eerste biosimilars van TNF-remmers op 
de Nederlandse markt zijn biosimilars van 
infliximab. Infliximab is met name effectief 
bij inflammatoire ziekten zoals reumatoïde 
artritis, psoriasis of chronische darmziekten. 
“Artsen en klinisch chemici bellen regelmatig 
naar de afdeling Biologicals om te vragen 
of wij de biosimilars van infliximab kunnen 
meten”, zegt labhoofd Annick de Vries. “Dat 
zijn we gaan uitzoeken, en we kunnen nu 
met zekerheid zeggen dat we de biosimilar 
van infliximab net zo nauwkeurig kunnen 
meten als de eerste infliximab. En datzelfde 
geldt voor de antistoffen tegen de biosimilar.”
Deze gevalideerde testen worden toegepast in 
de eerste klinische studie met de infliximab 
biosimilar, de SECURE studie, waaraan zo’n 
tien Nederlandse ziekenhuizen deelnemen. 
Primaire doelstelling is het evalueren van 
de serumconcentratie infliximab na zestien 
weken behandeling bij patiënten met de ziekte 
van Crohn, colitus ulcerosa of reumatoïde 
artritis, die stabiel waren bij behandeling met 
het referentieproduct. 

Binnenkort komen er ook biosimilars van 
andere TNF-remmers zoals etanercept en 
adalimumab op de Nederlandse markt. 
“Omdat ook deze biosimilars voor het Euro-
pean Medicines Agency (EMA) vergelijkbaar 
zijn met de originele biological verwachten 
we dat we deze ook net zo goed kunnen meten 
in onze testen. Uiteraard zullen we dat testen 
zodra ze beschikbaar zijn’’, stelt de Vries.

dat we met de laatste update een mooi even-
wicht hebben bereikt tussen de hoeveelheid 
gegevens die je moet invoeren en de resultaten 
die eruit rollen”, zegt Janssen.

Basis voor beleid
De dengue-uitbraken van de afgelopen jaren in 
het Caraïbisch gebied illustreren dat. Janssen: 
“We gebruikten alleen het aantal reizigers 
naar Suriname en de Nederlandse Antillen in 
die periode en het aantal geïnfecteerden ter 
plaatse om het aantal geïnfecteerde Neder-
landers te schatten. Deze schattingen blijken 
niet veel af te wijken van het aantal infecties 
dat daadwerkelijk in Nederlandse laboratoria 
werd gemeten! Kennelijk kunnen we met EU-
FRAT met relatief weinig gegevens toch snel 
een redelijke schatting krijgen.”
“Met zijn output creëert EUFRAT een geza-
menlijke basis voor overleg en belangrijke in-
formatie voor beleidsvorming”, zegt Aranko. 
“In dat opzicht sluit EUFRAT perfect aan bij 
het ‘Risk-Based Decision-Making Framework 
for Blood Safety’ dat we in oktober hebben 
gelanceerd. Dit programma begeleidt gebrui-
kers stap voor stap bij het besluitvormings-
proces en geeft advies over risicomanage-
ment, basisbeleid en beginselen van goede 
besluitvorming.”

Mart Janssen (Nijmegen, 1964) studeerde Werktuigbouw
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2000 
maakte hij een switch naar de statistiek, en is sinds 2002 
werkzaam als onderzoeker Health Technology Assessment 
bij het UMC Utrecht. In 2010 promoveerde hij op het proef-
schrift Modelling Blood Safety en sinds 2012 is hij Principal 
Investigator van de afdeling Transfusion Technology 
Assessment van Sanquin.
m.p.janssen@umcutrecht.nl
 
Kari Aranko (Kuusankoski, Finland, 1958) is Executive 
Director van de EBA. Bij de bloedbank van het Finse Rode 
Kruis heeft hij van 2007-2014 meerdere senior management-
functies bekleed, waaronder interim CEO. Hij heeft succesvol 
bijgedragen aan het op de markt brengen van nieuwe 
medicijnen. Ook heeft hij een farmaceutische fabriek 
opgezet, een portfolio van 30 patentfamilies beheerd en 
zat hij in raden van toezicht van diverse ondernemingen.
k.aranko@europeanbloodalliance.eu
 
Dragoslav Domanovic werkt in het European Centre for 
Disease Prevention and Control  (ECDC) in Stockholm, 
Zweden als Senior Expert waakzaamheid en traceerbaarheid 
van stoffen van menselijke oorsprong (SoHO). Daarvoor 
werkte bij het Nationaal Instituut voor Transfusiegenees-
kunde in Ljubljana, Slovenië.
dragoslav.domanovic@ecdc.europa.eu
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Een bloedreliek van Nitsch

Noor van Leeuwen

Kunstbloed

Enige jaren geleden brachten bloed en kunst 
de stad Tilburg in rep en roer. Tijdens een 
festival zou de Oostenrijkse kunstenaar 
Hermann Nitsch een performance geven in 
een kapel. Diverse partijen maakten hiertegen 
heftig bezwaar en deden zelfs, op grond 
van de dierenwet, aangifte tegen zowel de 

kunstenaar, het festival als het College van 
B&W. Toch ging de opvoering door, niet in 
de kapel maar in een leegstaande fabriekshal. 
Buiten stond een handjevol demonstranten 
met spandoeken, binnen waren een paar 
honderd toeschouwers getuige van een 
bloederig offerritueel waarin een pas gedood 
varken een hoofdrol vervulde.1

Naakte en in witte gewaden gehulde acteurs 
– allen vrijwilligers – graaiden, onder het oor-
verdovende lawaai van scheepshoorns, ratels 
en fluitjes, in de buik van het dode varken, 
kneedden de ingewanden, drapeerden de 
organen over naakte lichamen en goten liters 
bloed over het kadaver en elkaar. Sommige 
spelers dronken het bloed. Een geblinddoekte 
acteur en het varken werden gekruisigd 
waarna de handelingen met ingewanden 
en bloed doorgingen, dit alles onder strakke 
regie van ‘der Meister’ die zich daarbij be-
diende van een schel scheidsrechtersfluitje. 
Hij had het draaiboek van de voorstelling 
en de begeleidende lawaaimuziek tevoren 
minutieus uitgeschreven en gecomponeerd. 
Vijf uur duurde het schouwspel. Het was een 
samenvatting van zijn traditionele Orgien-
Mysterien-Theater (OMT) van zes dagen en 
nachten, sinds 1971 regelmatig opgevoerd 
op zijn landgoed Slot Prinzendorf.2

Tijdens zijn studie aan de kunstacademie legde 
Hermann Nitsch (1938) zich toe op grafiek. 
Rond 1960 leerde hij ‘action painting’ kennen, 
een kunstbeweging die in New York, de toen-
malige hotspot van de hedendaagse kunst, 
zeer actueel was. De schilders probeerden de 
fysieke actie, hun bewegingen en worstelingen 
bij het maken van het kunstwerk, op het 
doek over te brengen. De verf werd spontaan, 
zonder vooropgezet plan, met kwasten, spatels 
en direct uit de tube of fles op het doek 
gedruppeld, gekwakt en gespoten. Het was 
niet de kunst om een voorwerp of een emotie 
maar om het onderbewuste weer te geven en 
wel zodanig dat het ook de toeschouwer diep 
in het onbewuste zou treffen. Bij sommige 
kunstenaars groeide de daad van het schil-
deren uit tot een ware ‘happening’, de actie 
van het schilderen als theater, met publiek en 
muziek.

Herman Nitsch
O.M. theater, 1991
Ets met varkensbloed, 75 x 54 cm
Museum of Modern Art, New York
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Bij de vertaling van dit concept door Nitsch 
en kunstbroeders naar het Weens Aktionisme 
kregen de performances een serieuzer, rauwer 
en gruwelijker karakter. De actie werd belang-
rijker dan het eindresultaat. Zij schuwden 
niet taboes te doorbreken en de kerk en de 
‘kleinburgerlijke’ gevestigde orde in Oosten-
rijk te provoceren. Schuld en boete voor de 
rol van hun vaderland en volk in de recente 
wereldoorlogen vormde ook een belangrijke 
factor bij de jonge generatie kunstenaar en 
schrijver in het na-oorlogse Wenen.
Tijdens zijn eerste performances goot Nitsch 
emmers vol bloedrode verf leeg op lakengrote 
doeken op de grond of liet de verf uit sponzen 
druipen op de wanden. Welbewust gebruikte 
hij alleen de kleur rood, omdat rood bij de 
toeschouwers associaties oproept met bloed 
en vlees, extase en passie, agressie en dood, 
en met het goddelijke.3 Na enkele jaren 
verving hij de verf daadwerkelijk door bloed 
en ‘schilderde’ hij zijn theater, een synthese 
van beeldende kunst, muziek, toneel en dans, 
geïnspireerd op oerrituelen en mythische ver-
halen, vermengd met katholiek-lithurgische 
elementen, Freud, Nietzsche en het gedachten-
goed van andere filosofen. Lammeren, ossen 
of varkens worden geofferd, mens en dier 
worden gekruisigd en rondgedragen en 
rituele mutilaties en castratie van deelnemers 
worden geënsceneerd. Soms is het slachten 
van het dier onderdeel van het schouw-
spel, vaak komen de kadavers vers uit het 
slachthuis, nog gevuld met ingewanden en 
vergezeld door een jerrycan vol slachtbloed. 
Aan het eind van het zesdaags OMT spijzigen 
de aanwezigen zich met het offerdier.
Het doel van deze lange en extreme seances 
is om alle zintuigen van deelnemers en toe-
schouwers dusdanig extreem te prikkelen, zoals 
met de geur en smaak van bloed, dat zij een 
bewustzijnstoestand bereiken waarin zij een 
catharsis en wedergeboorte ervaren.
Nitsch vervult tijdens het theater een centrale 
rol, als regisseur en componist en als schilder, 
met emmers vol rode verf en soms vol kadaver-
bloed.
Net als in religies vervullen de met bloed 
bespatte en begoten doeken en bladen een 
heilig en betekenisvol aandenken aan wat 
is gebeurd. En evenals religieuze bloedrelieken 

Producten

Annelien Besijn

Videoserie 
navelstreng-
bloeddonatie

is de betekenis van het beeld voor de aan-
schouwer verbonden met de herkomst, de 
context waarin het gemaakt is: waar, hoe en 
in welke omstandigheden. Maar in tegenstel-
ling tot religieuze relieken worden de relieken 
van Nitsch niet zozeer door zijn volgelingen 
gekoesterd – voor hen heeft het ervaren en tot 
in het diepste beleven van het OMT de ware 
betekenis – maar vinden zij in de kunstwereld 
gretig aftrek. Zijn giet- en druipwerken 
bevinden zich in vooraanstaande collecties. 
Niet alleen het concept achter het werk en 
zijn ontstaansgeschiedenis vormen daarbij 
het motief, maar ook de esthetiek en de 
gevoelens die het beeld op zich oproept bij de 
aanschouwer. Mogelijk omdat bloed bij het 
opdrogen een bruine kleur krijgt en daarmee 
de signaalfunctie van rood verliest zijn de 
meeste museumstukken uitgevoerd in rode 
verf. Een uitzondering vormt het afgebeelde 
werk. Op een vel papier heeft Nitsch van 
enige afstand varkensbloed gegoten en 
er vervolgens een etsplaats op afgedrukt 
waarop hij een kruisigingstafereel van het 
Orgien-Mysterien-Theater heeft afgebeeld. 
Het resultaat: een gelaagde bloedreliek.

www.youtube.com/watch?v=HM0yYyyc_cU&list=PL2B-
KuFMtO6BOL_yTq4E_R_uEr9Ji5Gqt. Niet alleen in Tilburg 
riep het werk van Nitsch weerstand op. Wegens blasfemie, 
dierenmishandeling en onkuisheid werd Nitsch in Oostenrijk 
driemaal gearresteerd, in Italië het land uitgezet en nog in 
februari dit jaar werd door de autoriteiten in Mexico City een 
tentoonstelling van zijn werk op de valreep verboden. Dat 
hij ook veel waardering ontvangt blijkt onder meer uit zijn 
vele internationale optredens en de onderscheiding met de 
Grote Oostenrijkse Staatsprijs in 2005.
www.youtube.com/watch?v=xcWuJ5c14ws
Uit: Hermann Nitsch, ‘die entwicklung meiner malerei’, 
www.nitsch.org/index-de.html

Van de redactie
Dit was bijdrage nr. 23 en tevens de laatste van Noor van 
Leeuwen voor de rubriek Kunstbloed. Noor van Leeuwen 
was van 2004-2005 hoofredacteur van Bloedbeeld. Na haar 
pensionering is zij kunstgeschiedenis gaan studeren. Vanaf 
2010 heeft zij voor Bloedbeeld de rubriek Kunstbloed 
verzorgd, met bijzondere bijdragen over Bloed in de Kunst. 
Acht keer behandelde ze een modern kunstwerk, zoals 
bijvoorbeeld die van Marc Quin en Laura Splan, maar haar 
voorkeur ging duidelijk uit naar de oude meesters, zoals 
bijvoorbeeld Artemisia Gentileschi, Carvaggio en ook 
Rembrandt etc. Noor van Leeuwen heeft ons een prachtige 
inkijk gegeven in Bloed in de Kunst.
De redactie bedankt Noor van Leeuwen heel hartelijk voor 
haar bijdragen voor de rubriek Kunstbloed!
De rubriek Kunstbloed wordt in 2016 voortgezet door Jorie 
Tijs, kunstcoördinator van Sanquin.

1

2

3

Sanquin heeft een videoserie gemaakt over 
navelstrengbloeddonatie. Door dit onder-
werp onder de aandacht te brengen bij een 
breed publiek, hoopt Sanquin uiteindelijk 
meer patiënten te kunnen helpen. Trans-
plantatie met stamcellen afkomstig van een 
gezonde donor biedt patiënten met kwaad-
aardige bloedziekten en bepaalde afweer-
stoornissen een kans op genezing. Omdat 
niet voor iedere patiënt een passende stam-
celdonor beschikbaar is, kan een transplan-
tatie met stamcellen uit navelstrengbloed 
uitkomst bieden.

In de videoserie is het proces te zien waarin 
een pasgeboren baby het leven van een zieke 
patiënt kan redden. Een moeder, een patiënt 
en een medewerker van Sanquin vertellen 
elk hun eigen bijzondere ervaring. Aan de 
hand van deze verhalen wordt uitgelegd hoe 
navelstrengbloeddonatie in zijn werk gaat 
en wat het kan betekenen voor een patiënt. 
Naast de inspirerende verhalen wordt in uit-
legvideo’s antwoord gegeven op veel gestelde 
vragen rondom navelstrengbloeddonatie. De 
video’s zijn te zien op het YouTube kanaal 
van Sanquin. 

De Navelstrengbloedbank, onderdeel van 
de Unit Tissue and Cells, is verantwoordelijk 
voor de afname, bewerking en opslag van 
stamcellen uit navelstrengbloed. Medewerkers 
van het Bijzondere Afname Team zijn 
speciaal getraind om na een bevalling het 
navelstrengbloed af te nemen. De Navelstreng-
bloedbank werkt samen met verschillende 
verloskundigenpraktijken en afdelingen 
Verloskunde/Gynaecologie van ziekenhuizen. 
De komende jaren wil Sanquin de voorraad 
stamcellen uit navelstrengbloed vergroten. 
Daarom is een pilot gestart om het aantal 
ziekenhuizen in Nederland waar afnames 
kunnen plaatsvinden, uit te breiden.

http://www.sanquin.nl/actueel/meer-dan-bloed/bijzondere-
videos-navelstrengbloeddonatie/
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Trombocytenconcentraat 
‘te rood’ of niet?

Bloedproducten

Dirk de Korte

In de productspecificaties van ‘Trombocyten-
concentraten in plasma’ of ‘Trombocyten in 
plasma/PAS lll’ staat dat deze producten bij 
visuele beoordeling ‘geen rode kleur’ mogen 
hebben als gevolg van verontreiniging met 
erytrocyten. Het menselijk oog is vrij gevoelig 
voor rood en de meeste mensen beoordelen 
een product al als rood bij een concentratie 
van rond de 2x109 erytrocyten per liter. De 
eis ‘geen rode kleur’ is echter een praktische 
vertaling van de eis dat er minder dan 6x109 
erytrocyten per liter aanwezig mogen zijn, 
met een behoorlijk gebied waarin een 
product wel al als rood wordt beoordeeld 
maar waarbij het product nog niet ‘te rood’ 
is. De beoordeling van ‘te rood’ is dan ook 
erg subjectief en afhankelijk van de mede-
werker, ook omdat ook de achtergrondkleur 
van het plasma of het plasma/PAS III mengsel 
sterk kan variëren van geel tot oranje.

Er was dan ook behoefte aan een hulpmiddel 
om de visuele beoordeling te standaardiseren 
en objectief te maken. Met behulp van Marieke 
de Lorijn van Marsprine creation in health+ 
disease zijn daarom door de afdeling Product- 
en Procesontwikkeling Bloedtransfusietechno-
logie kleurenkaarten ontwikkeld. Op deze 
kaarten zijn foto’s afgedrukt van trombo-
cytenconcentraten waaraan oplopende 
hoeveelheden erytrocyten zijn toegevoegd. 
De foto’s werden gemaakt met gekalibreerde 
kleurenwaaiers naast de concentraten, zodat 
bij het afdrukken de juiste kleuren konden 
worden weergegeven. Er is een kleurenkaart 
gemaakt voor trombocytenconcentraten in 
plasma en een voor trombocytenconcentraten 
in plasma/PAS III, met op elke kaart kolommen 
met 3 foto’s, oplopend van <0,5x109/L, onge-
veer 3x109/L, ongeveer 5x109/L (net onder 
de toegestane grens) tot ongeveer 8x109 
erytrocyten/L (boven de toegestane grens).

Voor het merendeel van de trombocyten-
concentraten kan de afdeling Bewerking, 
die verantwoordelijk is voor de eerste beoor-
deling, direct zien dat de unit niet rood is. 
Gemiddeld bevatten trombocytenconcentraten 
in plasma 0,5x109 erytrocyten/L, terwijl 
trombocytenconcentraten in plasma/PAS III 
gemiddeld wat meer erytrocyten bevatten, 

namelijk 2,0x109/L. Dit komt door de wat la-
gere dichtheid van het medium bij de eenhe-
den in plasma/PAS III, waardoor de scheiding 
tussen erytrocyten en trombocyten 
minder gemakkelijk is. De kleurenkaart 
wordt gebruikt bij eenheden die visueel rood 
zijn, om te beoordelen of ze ‘te rood’ zijn of 
niet. Dit gebeurt door de eenheid op de kleuren-
kaart te leggen en zo te beoordelen welke 
kolom van toepassing is.
Na deze beoordeling gaan de eenheden die 
niet ‘te rood’ zijn naar de Uitgifte en vervol-
gens naar de ziekenhuizen. Er worden dus 
alleen eenheden vrijgegeven door de afdeling 
Bewerking die voldoen aan de specificaties, 
maar soms is er bij de afdeling Uitgifte of 
in ziekenhuizen toch twijfel over al of niet 
‘te rood’ zijn van een wat rood gekleurde 
eenheid. Hiervoor zal de kleurenkaart ook 
beschikbaar gesteld worden aan uitgifte-
punten en ziekenhuizen. Dit wacht nog even 
tot de gebruikersvalidatie bij de afdeling 
Bewerking afgerond is; naar verwachting is 
dit in december het geval.

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

Daniëlle Mathijssen-van Stein
11 september 2015
Transfusion-related acute lung 
injury – The role of donor antibodies
Promotor: 
Prof. dr. D.J. van Rhenen
Co-promotores: 
Dr. E.A.M. Beckers PhD 
en dr. A.P.J. Vlaar
Erasmus Universiteit Rotterdam

Transfusiegerelateerde acute 
longschade (TRALI) is de meest 
voorkomende oorzaak van 
transfusie geassocieerde morta-
liteit. TRALI werd eerder gezien 
als een zeldzame bijwerking 
van transfusiegeneeskunde, 
maar recente studies laten zien 
dat tot wel 1 op 10 hoog-risico 
patiënten die een transfusie 
ontvangen TRALI ontwikkelt. 
De meerderheid van de TRALI 
gevallen wordt gedacht te worden 
veroorzaakt door antistoffen die 
aanwezig zijn in plasma-bevat-
tende bloedproducten. Deze do-
norantistoffen zijn gericht tegen 
de antigenen van de ontvanger 
en zorgen voor activatie van de 
witte bloedcellen. Deze activatie 
leidt tot schade aan de longca-
pillairen met als gevolg TRALI.

Het proefschrift van Daniëlle 
Mathijssen-van Stein begint 
met een observationele studie 
van alle gerapporteerde TRALI 
gevallen in Nederland gedu-
rende een periode van 2.5 jaar 
(januari 2005 tot juli 2007). 
In 73% van de TRALI gevallen 
werden bij één of meer be-
trokken donors antistoffen 
gericht tegen witte bloedcellen 
gevonden. Antistoffen gericht 
tegen witte bloedcellen wor-
den voornamelijk gevonden 
in donors die zijn blootgesteld 
aan lichaamsvreemde anti-
genen. Deze antistoffen kunnen 
gevormd worden door blootstel-
ling van het immuunsysteem 
aan lichaamsvreemde cellen 
of weefsels (bijvoorbeeld door 
zwangerschap, bloedtransfusie 
of transplantatie). Donors die 
blootgesteld zijn aan lichaams-
vreemde antigenen geven een 
verhoogd risico op TRALI bij 
ontvangers van plasma-rijke 
bloedproducten. Dit proefschrift 
laat zien dat donorantistoffen 
een centrale rol spelen in het 
optreden van TRALI. Producten 
afkomstig van vrouwelijk donors 
die één of meerdere keren 
zwanger zijn geweest vormen 
een verhoogd risico op het 
ontstaan van TRALI, met name 
hoog-volume plasma producten 
(vers ingevroren plasma en/of 
bloedplaatjes in plasma). Een 
belangrijke stap in het voorko-
men van TRALI is het invoeren 
van laag-risico donorstrategieën, 
waarbij hoog-volume plasma-
producten alleen, of bij voorkeur, 
afkomstig zijn van mannelijke 
donors.

Sanne Vendelbosch
23 september 2015
Unraveling the genetic expression 
of the highly variably immune 
receptors of a killer
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Copromotor: 
Dr. T.K. van den Berg
Universiteit van Amsterdam

De familie van Killer Immuno-
globuline-achtige Receptoren 
(KIR) is een zeer variabele groep 
van receptoren die de cytotoxici-
teit van Natural Killer (NK) cel-
len en een kleine populatie van 
T-cellen regelt. De verschillende 
KIR genen liggen samen op het 
genoom in het KIR locus. Door 
de grote variatie tussen mensen 
in aanwezigheid en aantal 
van de KIR genen, zijn deze 
genen onevenredig verdeeld 
over de populatie en zijn er veel 
verschillende gencombinaties 
beschreven in de literatuur. 
Ondanks die variatie laten de 
studies in dit proefschrift zien 
dat er een beperkt aantal patro-
nen te vinden is in de KIR gen 
aanwezigheid binnen de West-
Europese bevolking. De variatie 

lijkt voornamelijk veroorzaakt 
te worden door de hoge mate 
van recombinatie op bepaalde 
hot-spots in het KIR locus.
Een tweede laag van variatie 
wordt veroorzaakt door de 
verschillen in expressie van KIR 
receptoren op de membraan 
van NK cellen. Klonale expansie 
van individuele cellen, inter-
allelische variatie en externe 
factoren lijken invloed te hebben 
op de mate van expressie van 
elke KIR. Eén van de factoren 
die een sterke regulator van KIR 
expressie in zowel volwassenen 
als neonatalen lijkt te zijn, is 
Interleukine-15.
Al deze variatie zorgt er voor 
dat de KIR familie een poten-
tieel belangrijke rol speelt in 
verschillende NK cel-gerelateer-
de ziekten. In dit proefschrift 
is de rol van deze receptoren 
onderzocht in de auto-immuun 
ziekte Spondylarthropathie 
(SpA). Verkennende studies naar 
de associatie tussen KIR genen 
en deze ziekte suggereren dat er 
mogelijk een rol is voor KIR in 
de SpA ziekteontwikkeling.
Kortom, dit proefschrift is 
toegespitst op het in kaart 
brengen van de variatie in KIR 
genexpressie om de rol van deze 
receptoren in menselijke ziekte-
beelden beter te begrijpen.

Daniëlle Mathijssen-
van Stein

Sanne Vendelbosch
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Karlijn Peffer

Karlijn Peffer
1 december 2015
Blood donation and cardiovascular 
disease; addressing the healthy 
donor effect
Promotor: 
Prof. dr. A.L.M. Verbeek 
en prof. dr. M. den Heijer
Co-promotor: Dr. F. Atsma
Radboud Universiteit Nijmegen

In dit proefschrift is het moge-
lijke beschermende effect van 
regelmatige bloeddonatie op 
hart- en vaatziekten onderzocht. 
Uit eerder onderzoek bleek dat 
een hoog ijzergehalte schadelijk 
kan zijn voor het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten en dat 
bloeddonatie het ijzergehalte 
doet dalen. Het verlagen van 
het ijzerniveau door middel van 
bloeddonatie zou daardoor de 
kans op hart- en vaatziekten 
kunnen verminderen.
Behalve naar de effecten op 
insulineresistentie, metabool 
syndroom, en subklinische athe-
rosclerose is er ook onderzoek 
gedaan naar cardiovasculaire 
morbiditeit en mortaliteit. Hier-
voor werden de gegevens van 
Nederlandse bloeddonors ge-

koppeld aan ontslagdiagnoses 
uit het ziekenhuis en doodsoor-
zaken zoals bekend bij het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Binnen de groep van 
mensen die minstens tien jaar 
lang bloed hebben gedoneerd, 
blijken de donors die vaak (> 20 
donaties bij mannen, >15 dona-
ties bij vrouwen) gedoneerd heb-
ben een significant lager risico 
te hebben op hart- en vaatziek-
ten dan donors die minder vaak 
(<15 donaties bij mannen, <12 
donaties bij vrouwen) hebben 
gedoneerd. Zo bleken vrouwen 
een afname te hebben van 10% 
in het optreden van hart- en 
vaatziekten en zelfs 17% als het 
om sterfte gaat. Bij mannen was 
er nauwelijks sprake van een 
beschermend effect. 
Donors die regelmatig bloed 
doneren zijn relatief gezonder 
dan de gewone bevolking, en 
donors die vaker bloed heb-
ben gedoneerd zijn mogelijk al 
gezonder dan donors die minder 
vaak doneerden. Dit Gezonde 
Donor Effect heeft mogelijk 
invloed gehad op de resultaten. 
Daarom is nader onderzoek 
over het beschermende effect 
van bloeddonatie op hart- en 
vaatziekten nodig. Toekomstig 
onderzoek gericht op het beves-
tigen van deze resultaten, en op 
het onderliggende werkingsme-
chanisme, zal rekening moeten 
houden met verschillen tussen 
mannen en vrouwen.

www.sanquin.nl/proefschriften

Sinds kort zijn alle immuno-
logische assays en gerelateerde 
diagnostische bepalingen die 
Sanquin uitvoert gebundeld en 
samengevat onder de noemer 
Immunomonitoring services. 
Het pakket bevat onder andere 
antigeenspecifieke T-cel bepa-
lingen, fenotypische leukocyten-
bepalingen, serologische testen 
en HLA-typeringen.
Immunomonitoring kan de ont-
wikkeling van immuunmodule-
rende geneesmiddelen bevor-
deren. Door het vastleggen van 
vaccinatiespecifieke T- en B-cel 
responsen kan worden bepaald 
welke vaccinaties voor een op-
timale immuunrespons zorgen. 
Op deze wijze kunnen vaccina-
ties worden verbeterd. Verder 
wordt het steeds belangrijker 
om de juiste patiëntengroepen 
te selecteren voor immunothe-
rapie van kanker, bijvoorbeeld 
door middel van HLA-typering 
en fenotypische leukocyten-
bepalingen. Dit voorkomt dat 
patiënten die geen baat hebben 
bij een behandeling onnodig 
bloot worden gesteld aan bij-
werkingen van de behandeling. 
Zo zijn er vele toepassingen te 
bedenken voor het groeiende 
aanbod in immunomonitoring 
services van Sanquin.
De divisies Research, Diagnos-
tiek en Reagents werken samen 
aan de ontwikkeling van nieuwe 
assays om een effectief pakket 
in immunomonitoring aan te 
kunnen bieden.

De beschikbare assays zijn te vinden op de 
website van Sanquin 
www.sanquin.nl/immunomonitoring
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
immunomonitoring@sanquin.nl

Nieuwe antistoftest voor statine-
geïnduceerde necrotiserende 
myopathie

Statines zijn wereldwijd één van 
de meest voorgeschreven groep 
farmaca. Deze groep genees-
middelen speelt een belangrijke 
rol in de primaire en secundaire 
preventie van coronair hartlijden.
Binnen de neurologische praktijk 
worden de statines vaak gebruikt 
als secundaire profylaxe na een 
TIA of een trombotisch hersen-
infarct. Alhoewel statines wegens 
hun goede tolerantie als relatief 
veilig worden beschouwd treedt 
myopathie vaak op als bijwer-
king. De symptomen kunnen 
variëren van een milde myalgie 
tot een zeer ernstige immuun-
gemedieerde necrotiserende 
myopathie. Recent is aangetoond 
dat bij patiënten met immuun-
gemedieerde necrotiserende 
myopathie na het gebruik van 
statines antistoffen tegen het 
target enzym van statines, 
HMGCR (3-Hydroxy-3-methyl-
glutaryl-co-enzym A reductase), 
kunnen worden aangetoond. 
De antistoffen kunnen ook 
worden gevonden bij necrotise-
rende myopathie zonder statine 
gebruik.
Sanquin Diagnostiek biedt sinds 
1 oktober 2015 een test aan 
om antistoffen tegen HMGCR 
aan te tonen. Deze test is een 
belangrijk hulpmiddel om de 
oorzaak van een myopathie 
te achterhalen. Hiermee heeft 
Sanquin haar pakket aan myo-
sitis geassocieerde antistoffen 
uitgebreid.

Zie voor meer informatie over statine-
geïnduceerde myopathie en antistoffen 
tegen HMGCR:
Hamann PD et al. Statin-induced necro-
tizing myositis – a discrete autoimmune 
entity within the “statin-induced myo-
pathy spectrum”. Autoimmun Rev 2013; 
12(12):1177-81 en
Alshehri A et al. Myopathy with anti-
HMGCR antibodies. Neurol Neuroimmunol 
Neuroinflamm 2015; 2(4):e124.

Actueel

Immunomonitoring services

Actueel
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Sanquinavonden 
seizoen 2015/2016

VOID zegels voor koelboxen

Het programma voor de 
Sanquinavonden is vastgesteld.
27 januari 2016
Tropische infecties in het bloed
9 maart 2016
Plasma en plasmaproducten: 
transfusieprotocollen bij elke 
leeftijd
23 maart 2016
Nieuwe cellulaire T-cel kanker-
therapieën, zoals nu toegepast 
in de kliniek

www.sanquin.nl/sanquinavonden

De kwaliteitskaders voor genees-
middelen tijdens opslag en trans-
port zijn vastgelegd in de Euro-
pese Richtlijn Good Distribution 
Practice, 2013/C 68/01. Een 
belangrijk item in deze richtlijn 
is dat tijdens het transport de 
bewaarcondities moeten worden 
gehandhaafd en dat producten 
beschermd moeten worden tegen 
diefstal, verwisseling en fraude. 
Sanquin gebruikt deze kaders 
niet alleen voor geneesmiddelen, 
maar ook voor het transport 
van bloed- en weefselproducten. 
Voor het transport van deze 
producten gebruikt Sanquin 
koelboxen. De conditie in deze 
koelboxen tijdens het transport 
is voor alle productgroepen 
gevalideerd. Om aantoonbaar 
te maken dat de koelboxen 
tijdens het transport gesloten 
zijn gebleven, heeft Sanquin 
diverse mogelijkheden overwo-
gen. Als oplossing is gekozen 
om elke koelbox te voorzien van 
zogenaamde VOID zegels. De 
medewerker Uitgifte & Klanten-
service plakt deze zegels aan 
beide zijden op koelbox en 
deksel. Als een zegel (deels) 
verwijderd wordt, wordt er op 
het zegel zelf een waarschuwing 
zichtbaar (VOID/OPENED). 
Op deze manier is Sanquin 
en het ziekenhuis verzekerd 
dat de koelboxen gesloten zijn 
gebleven tijdens het transport. 
Sanquin is in september 2015 
begonnen met de invoering van 
de VOID zegel op de koelboxen 
voor de ziekenhuizen gekoppeld 
aan het U&K locatie Deventer. 
Vanaf januari 2016 wordt de 
VOID zegel per U&K locatie 
geïmplementeerd, te starten met 
ziekenhuizen gekoppeld aan U&K 
Groningen en vervolgens Maas-
tricht, Eindhoven, Nijmegen, 
Rotterdam en Amsterdam.

Agenda

Exposities Galerie Joghem

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

23 november-eind december
Guy Vording
Februari/maart 2016
Nog niet bekend
April 2016
Jubileumexpositie

www.exposities.sanquin.nl

Actueel Exposities
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Lieve Christiaens
Koen Vermeule
Zonder titel, 1995
Olieverf op doek, 220 x 150 cm
Kunstcollectie UMC Utrecht

“De medewerkers bij Sanquin komen met 
briljante ideeën en houden de focus op 
immunohematologie. Ik zou eigenlijk graag 
zien dat Sanquin meer tests zou kunnen gaan 
doen, bv. voor de NIPT test op downsyndroom. 
Ze zijn daarvoor de meest geschikte partij en 
proberen de kosten als niet commercieel bedrijf 
betaalbaar te houden, omdat ze meerdere 
bepalingen in één test zouden kunnen en 
willen doen”, zegt Lieve Christiaens, gynaeco-
loge bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht. Zij gaat in december 2015 met pen-
sioen. Christiaens is van oorsprong Vlaamse. 
Na haar studie geneeskunde wilde ze graag 
gynaecoloog worden, maar in Vlaanderen 
waren er voor vrouwen niet veel mogelijk-
heden. Daarom vertrok ze in 1975 naar Neder-
land en ze werd één van de eerste vrouwen 
in opleiding bij gynaecoloog Arie Haspels in 
Utrecht. “Haspels had van de WHO een beurs 
gekregen voor een studie gericht op het ver-
minderen van bijwerkingen van spiraaltjes. 
Hij zocht een jonge en enthousiaste dokter, 
die ook in opleiding mocht voor gynaecoloog. 
Dat was een mooi project maar het was voor 
mij even wennen in Nederland. Vlamingen 
zijn stil en ingetogen en reageren vaak niet 
of met weinig woorden. Dus ik moest me 
behoorlijk aanpassen, maar ik werd zeer warm 
ontvangen.” In 1978 ging Christiaens in op-
leiding tot gynaecoloog en rondde haar spe-
cialisatie in 1982 af, waarna ze gynaecoloog 
werd in het UMCUtrecht. In de jaren daarna 
kreeg ze contact met Albert von dem Borne 
van Sanquin over een project aangaande ITP 
en later ontmoette ze Masja de Haas en Ellen 
van der Schoot, waarmee ze nog steeds veel 
samenwerkt. “Voor de afdeling Verloskunde van 
het UMCU ben ik de trait d’union met Sanquin 
geworden. Samen hebben we inmiddels drie 
promovendi voortgebracht. De contacten 
met Sanquin Diagnostiek zijn uitstekend, je 
krijgt altijd een professional aan de telefoon. 
Dat maakt de samenwerking ook intensie-
ver. Contact ligt vooral op het gebied van 
antistoffen tegen rode cellen of bloedplaatjes 
en het niet-invasief testen van foetale bloed-
groep of geslacht (om medische redenen) bij 
zwangere vrouwen. Soms hebben wij ook 
speciaal bloed nodig, HLA getypeerd bloed 
of Parvoveilige producten. Daarnaast heb ik 

speciale patiënten waarmee ik met Masja de 
Haas kan overleggen. Sanquin is met zijn 
onderzoek en nieuwe non-invasieve bloedtests 
voor zwangere vrouwen grensverleggend. Ze 
pikken ontwikkelingen op uit de literatuur. 
Ik heb ook hele goede ervaring met de Thuis-
Service voor toediening van Plasmaproducten. 
Het wordt effectief georganiseerd en verloopt 
zeer prettig.”
Christiaens is sinds twee jaar voorzitter van 
de Commissie Prenatale Screening op Infectie-
ziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE), 
waarvoor Sanquin de tests doet. “Voor het 
wetenschappelijk onderzoek ben ik voorname-
lijk betrokken geweest bij de voorbereidende 
studies voor het niet-invasief onderzoeken van 
foetale bloedgroepen en geslacht. Sanquin 
heeft patiëntenmateriaal nodig voor onder-
zoek naar de test en dat hebben wij geleverd 
via METC goedgekeurde projecten. Wij hebben 
ook voor materiaal gezorgd voor kwaliteits-
controles.” Christiaens is al twintig jaar lid en 
(vice)voorzitter geweest van diverse beraads-
groepen en commissies van de Gezondheids-
raad, die erop gericht waren om vragen rondom 
reproductie te beantwoorden. “Het opbouwen 
van expertise op het gebied van ethisch en 
juridisch denken kost tijd.”
Christiaens vindt het belangrijk dat Sanquin 
producten maakt uit bloed van niet betaalde 
donors. “Bij betaalde donors spelen er andere 
belangen rondom een donatie. Als patiënt 
zou ik wel liefst een ampul van Sanquin 
willen hebben.”
Christiaens gaat 22 december 2015 met 
pensioen. “Ik zal een aantal mensen heel erg 
missen. Van patiënten die nu horen dat ik hun 
zwangerschap niet af zal maken krijg ik hele 
aardige reacties. Ik verlaat het vak in schoon-
heid. Het is een ontzettend boeiende tijd, bij-
voorbeeld door alle nieuwe laboratorium-
mogelijkheden zoals de NIPT test. Dat zijn 
nieuwe velden om te exploreren. Ik heb 
gelukkig de laatste vijf jaar niet meer ’s 
nachts hoeven te werken. Dat is wel een heel 
zwaar onderdeel van het gynaecoloog zijn. 
Met mijn werkzaamheden voor de Gezond-
heidsraad ga ik nog even door. Misschien ga 
ik Engelse letterkunde studeren of Italiaans. 
En ik ga mijn huis opruimen, zodat mijn 
kinderen dat later niet hoeven te doen.”

Lieve Christiaens
Altijd een professional 
aan de telefoon

Anneke de Regt

Profiel


