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Veilig bloed vergt alertheid op veel fronten
Vormen opduikende virusinfecties een gevaar? Speelt het gedrag van 
donors een rol? Helpen wiskundige modellen bij het inschatten van de 
risico’s? Een groepsportret.
Grote studie bloedplaatjesaandoening FNAIT. De HIP-studie
Een landelijke studie van het LUMC en Sanquin zal de komende twee jaar 
onderzoeken of het raadzaam is om zwangere vrouwen ook te testen op 
FNAIT-risico.
Bloedplaatjes werken averechts bij hersenbloedingen
Bij patiënten met een hersenbloeding die plaatjesremmers gebruiken, bestaat 
het gevaar dat een bloeding langer aanhoudt. Door een gerandomiseerde 
studie is nu aangetoond dat toedienen van bloedplaatjes averechts werkt.
Personen met hemochromatose als bloeddonor
Onder voorwaarden kunnen personen met hemochromatose bloed doneren 
voor transfusie aan patiënten.

Kunstbloed: Chaïm Soutine – De gruwelijke schoonheid van ‘Le boeuf’

De ziekte van Von Willebrand en VWF multimeren
Door het aanvragen van een cascade-onderzoek kan overbodige VWF diag-
nostiek worden vermeden. 
Botbank Sanquin fuseert met BISLIFE
Naar buiten treden als één botbank vergroot de effi ciency en de zichtbaar-
heid van de botweefselvoorziening in Nederland.
Hoe maken granulocyten tumorcellen dood?
Ontkoppelen van de interactie tussen CD47 op de tumorcellen en SIRP� op 
de granulocyten heeft een sterk stimulerend effect op de tumorceldoding. 
Maar hoe dat proces echt in elkaar zit was tot voor kort niet bekend.
Introductie haplo-identieke donorstamceltransplantaties
Behandelaren kunnen voortaan naast de keuze voor een mismatched 
onverwante donor of navelstrengbloedtransplantatie ook kiezen voor een 
haplo-identieke donortransplantatie.
Juridische herstructurering Sanquin
Meer transparantie en betere risicoscheiding. Sanquin richt de organisatie 
opnieuw in.

Proefschriften
Actueel
Broedplaats: Anja Leyte

02
03

04

08

10

11

12

14

15

16

18

19

20
23
24



2  Bloedbeeld  December

Jeroen de Wit teruggetreden 
als directeur Bloedbank en vice-
voorzitter Raad van Bestuur

Sander Meijer benoemd tot 
hoogleraar Farmaceutische 
Plasma-eiwitten

Programma Sanquin Spring 
Seminar: Iron Metabolism and
Anemia

Na dertig jaar inzet voor de 
bloedvoorziening, heeft Jeroen 
de Wit besloten om per 1 augus-
tus terug te treden als vice-voor-
zitter van de Raad van Bestuur 
van Sanquin. 
Op 1 augustus 1986 startte 
Jeroen de Wit als directeur bij 
de Bloedbank Friesland. Vanaf 
1996 werd hij directeur van de 
Bloedbank Noord Nederland, 
om vanaf 1998 lid te worden 
van de Raad van Bestuur van 
Sanquin Bloedvoorziening. 
Vanaf 2001 was hij daarin ook 
de vice-voorzitter.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter 
van de Raad van Bestuur, laat in 
een reactie weten: “In de korte 
periode waarin ik met Jeroen de 
Wit heb samengewerkt, is mij 
meer dan duidelijk geworden 
dat hij als geen ander de weg 
kent in de wereld van het bloed 
en dat hij de navigator was op 
de weg die is afgelegd van 22 
regionale bloedbanken naar 
één professionele landelijke 
bloedbank. We zijn Jeroen dank-
baar voor de grote nationale en 
internationale bijdrage die hij 
heeft geleverd aan de bloedvoor-
ziening”.

De Universiteit van Utrecht heeft 
Sanquin-onderzoeker dr. Sander 
(A.B.) Meijer per 1 december 
2016 benoemd tot hoogleraar 
Farmaceutische Plasma-eiwitten 
bij de faculteit Bètawetenschap-
pen. Prof Meijer is hoofd van 
het Laboratorium voor Prote-
omics en manager onderzoek 
van de afdeling Research 
Faciliteiten van Sanquin. Deze 
afdeling beheert alle technieken 
op het gebied van imaging en 
microscopie, next-generation 
DNA sequencing, proteomics, 
bioinformatica en diermodel-
len. De leerstoel Farmaceutische 
Plasma-eiwitten bestendigt de al 
lang bestaande samenwerking 
tussen Sanquin en de Univer-
siteit Utrecht. Prof. Meijer zal 
zich binnen het departement 
Farmaceutische Wetenschappen 
bezighouden met onderwijs en 
onderzoek. Zijn onderzoekinte-
resse richt zich op de biochemie 
en klaringsmechanismen van 
stollingsfactoren, met name 
factor VIII en factor IX. Het doel 
is om nieuwe therapeutica te 
ontwikkelen voor de behande-
ling van hemofi liepatiënten. 
Daarnaast ontwikkelt prof. 
Meijer innovatieve proteomics 
toepassingen binnen het onder-
zoek naar zeldzame afwijkingen 
aan bloedplaatjes. De leerstoel 
Farmaceutische Plasma-eiwitten 
wordt sinds 1999 bekleed door 
prof. Koen Mertens die volgend 
jaar met emeritaat gaat. Deze 
dakpanconstructie waarborgt 
het onderwijs aan farmaciestu-
denten en apothekers op het 
gebied van geneesmiddelen uit 
humaan plasma.

Het programma voor het 
Sanquin Spring Seminar op 
20 en 21 april 2017 (Rode Hoed, 
Amsterdam) is bekend. Congres-
voorzitter Marian van Kraaij 
heeft met de wetenschappelijke 
commissie een keur aan natio-
nale en internationale sprekers 
uitgenodigd die u zullen infor-
meren over ijzer en anemie: van 
basale fysiologie tot innovatieve 
behandelingen.
Tomas Ganz (Los Angeles), Filip 
Swirski (Boston) en Sacha Zeer-
leder (Amsterdam) belichten de 
fysiologie van ijzer. Lucas van 
Eijk (Nijmegen) en Katherine 
MacNamara (Albany) gaan 
in op anemie door ontsteking. 
Hemoglobinopathieën worden 
behandeld door Sjaak Philipsen 
(Rotterdam) en Karin Fijnvan-
draat (Amsterdam). Monika 
Horváthová (Olomouc, Czeck 
Republic) en Arjan van de 
Loosdrecht (Amsterdam) duiken 
in de moleculaire mechanismen 
achter anemie. De gezondheid 
van donors ten aanzien van 
de ijzerstatus komt aan bod 
bij Alan Mast (Wisconsin) en 
Diego Moretti (Zurich). Dorine 
Swinkels (Nijmegen) en Marcin 
Wlodarski (Freiburg) praten u 
bij over zeldzame aangeboren 
anemieën. Tenslotte gaan Clara 
Camaschella (Milano) en Emile 
van den Akker (Amsterdam) 
in op nieuwe behandelingen 
daarvan.
In zes sessies is voorzien in een 
oral op basis van geselecteerde oral op basis van geselecteerde oral
abstracts en er is een abstract 
pitch! Uiteraard wordt ook voor 
de inwendige mens gezorgd 
tijdens de social events.

Nadere informatie over program-
ma, sprekers en accreditatie 
vindt u op www.sanquin.nl/sss, 
waar u zich ook kunt aanmelden.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
3 maal per jaar in een oplage van 19.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Geheugen T cellen in de long zijn vergeleken met geheugen 
T cellen in bloed. Ieder rondje is een gen-set waarvan de 
expressie verschilt tussen deze T cellen. Een gekleurde kern 
geeft aan dat er verschil is in cellen in rust, de buitencirkel 
geeft aan of er verschil is na activatie (rood: de genexpressie 
is verhoogd in long T cellen, blauw: de genexpressie is 
verlaagd in long T cellen, wit: geen verschil. Een fellere kleur 
betekent een groter verschil). Voor een aantal celfuncties 
zijn er opvallend veel betrokken gen-sets gevonden die 
verschillend tot expressie komen. Dit geeft aan dat deze 
functies belangrijk zijn voor long T cellen. Deze gen-sets zijn 
gegroepeerd in grijze cirkels die de celfunctie representeren. 
De dikte en lengte van de groene verbindingslijnen geeft de 
interactie tussen de gecodeerde eiwitten weer.

De boodschap
Geheugen T cellen in de long zijn aangepast aan een 
permanent verblijf in de long, en toegerust om snel te 
reageren op infecties die juist via de long binnenkomen.

Het Onderzoek
Binnen de afdeling Hematopoiese wordt de activatie van 
T cellen onderzocht met als doel de afweer tegen infecties, 
of tegen tumorcellen te kunnen sturen.

Hombrink P, Helbig C, Backer RA, Piet B, Oja AE, Stark R, Brasser G, Jongejan A, 
Jonkers RE, Nota B, Basak O, Clevers HC, Moerland PD, Amsen D, van Lier RA. 
Programs for the persistence, vigilance and control of human CD8+ lung-
resident memory T cells. Nat Immunol 2016;17(12):1467-78.

Epigenetic repression of transcription

Cytokine signaling

Hypoxia

Chemokine signaling

Proinfl ammatory response Transmembrane transporter activity

CREB/ATF targets

Death receptor signaling
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Veilig bloed vergt alertheid 
op veel fronten

Bloed en bloedbestanddelen, zoals plasma 
en bloedplaatjes, zijn belangrijke ‘genees-
middelen’ waar niet zelden een mensen-
leven van afhangt. De transfusie van bloed 
van donors naar ontvangers moet daarom 
goed en veilig zijn geregeld. Liever geen 
donorbloed waarin onopgemerkt virussen, 
bacteriën of parasieten meeliften naar de 
ontvanger. Daarom worden donors 
gekeurd en wordt gedoneerd bloed 
minutieus onderzocht op de aanwezig-
heid van HIV, hepatitisvirussen en andere 
gevaarlijke micro-organismen. Om bloed-
overdraagbare infecties tot een minimum 
te beperken werken diverse afdelingen 
van Sanquin nauw met elkaar samen. 
Vormen opduikende virusinfecties zoals 
Zika, hepatitis E, Chikungunya, dengue en 
WestNijl een gevaar? Speelt het gedrag 
van donors een rol? Helpen wiskundige 
modellen bij het inschatten van de risico’s? 
Een groepsportret.

“We kijken in het bijzonder naar de effectiviteit van vragen-
lijsten”, zegt hoogleraar donorgeneeskunde Wim de Kort 
enigszins chargerend wanneer hij zijn rol bij de preventie 
van bloedoverdraagbare infecties toelicht. Ter verheldering 
voegt hij er meteen aan toe dat die vragenlijsten de kans op 
bloedoverdraagbare infecties daadwerkelijk verkleinen, al is 
de omvang van die kansreductie niet zo groot als wel wordt 
verondersteld.”
Ligt de combinatie van vragenlijsten en beperking van 
bloedoverdraagbare infecties niet onmiddellijk voor de 
hand, De Kort – eveneens manager van de Afdeling Donor-
studies bij Sanquin – heeft weinig moeite om die relatie te 
verduidelijken. Dergelijke risico’s zijn immers ook gerelateerd 
aan gedrag, zoals reisgedrag of seksuele omgangsvoorkeuren, 
en daar moet je dus naar vragen. “Met goed opgestelde 
vragenlijsten proberen we het doneren van bloed zo veilig 
mogelijk te maken, zegt De Kort. “Hoe betrouwbaarder de 
resultaten van onze vragenlijsten, hoe veiliger de bloedvoor-
ziening.”

Vragenlijst vergroot veiligheid
De betrouwbaarheid van de vragenlijsten wordt door De 
Kort en collega’s regelmatig onderzocht. Verreweg de meeste 
mensen vullen de vragenlijst in overeenstemming met de 
werkelijkheid in, zo blijkt, maar af en toe gaat het mis. 
Dat gebeurt soms met opzet, soms ook uit onwetendheid of 
onduidelijkheid. “Sommige mensen kunnen niet aangeven 
in welk buitenland ze zijn geweest door een gemis aan 
topografi sche kennis”, zegt De Kort. “Onderzoek bij donors 
die hun recente reisbestemming konden aanwijzen op de 
wereldbol leverde verrassende uitkomsten op. Sommige 
donors wezen andere landen of continenten aan dan waar 
ze werkelijk waren geweest.”
Ook verschillende opvattingen over defi nities spelen een rol. 
Wanneer heb je als man seks gehad met een andere man? 
Is zoenen al seks? Of geldt het wederzijds bevredigen als 
seks? Het antwoord bepaalt of je bloed kunt doneren: als 
een man daadwerkelijk seksueel contact heeft gehad met 
een andere man – ‘MSM’, men who have sex with men – mag 
hij een jaar geen bloed doneren. Sommige donors geven 
bewust een verkeerd antwoord. De Kort: “Bijvoorbeeld 
omdat iemand graag getest wil worden op HIV, maar dan 
niet via de gebruikelijke kanalen. Of uit principiële over-
wegingen, omdat iemand een jaar uitsluiting te lang of niet 
fair vindt.”
Dat laatste is een interessant punt, omdat er steeds betere 
testen zijn om HIV, hepatitis B en andere infectieziekten in 
bloed aan te tonen. De Kort: “Een HIV-infectie is nu na 
gemiddeld veertien dagen op te pikken. Misschien kun je 
daarvoor gaan kiezen. Toch blijft er altijd een ‘window fase’ 
over, een periode dat iemand besmet is, maar de infectie 

Bloedveiligheid

Van links naar rechts: Wim de Kort, Mart Janssen, Hans Zaaijer en Dirk de Korte
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nog niet in bloed is te detecteren. In zo’n geval is een 
vragenlijst erg waardevol. Wat een test (nog) niet oppikt, 
proberen we met vragen te ondervangen.

Meten is weten
Een vragenlijst is nooit af en blijft door allerlei ontwikkelingen 
aan veranderingen onderhevig. Per land verschillen de 
lijsten soms ook behoorlijk. Niet helemaal toevallig heeft de 
Europese Commissie onlangs een grote subsidie toegekend 
aan De Kort en buitenlandse collega’s om de vragenlijsten 
voor donorselectie op Europese schaal eens grondig te bekijken 
én zo mogelijk (verder) te standaardiseren.
Standaardisering klinkt Dirk de Korte, biochemicus en 
manager Product- en procesontwikkeling bij Sanquin 
Bloedbank niet vreemd in de oren. Integendeel. Hij is nauw 
betrokken bij het karakteriseren van diverse bacteriestammen, 
die diepgevroren en voor iedereen beschikbaar zijn opgeslagen 
in het door de Wereldgezondheidsorganisatie gecertifi ceerde 
Paul Erhlich Instituut (PEI) in Duitsland.
De relatie met bloedveiligheid? De Korte: “Een fi rma die een 
techniek ontwikkelt om bijvoorbeeld Staphylococcus aureus te Staphylococcus aureus te Staphylococcus aureus
doden en wil testen of die pathogene reductie-methode goed 
werkt, moet de techniek natuurlijk wel op de juiste bacteriën 
testen. Die kan de goed gekarakteriseerde bacteriën bestellen 
bij het Paul Ehrlich Instituut. Dan weet iedereen dat ze niet 
hebben getest met Staphylococcen die toevallig heel gemak-
kelijk doodgaan.”
Op dit moment heeft het PEI ruim tien verschillende 
bacteriën geïdentifi ceerd, gekarakteriseerd en opgeslagen 
die bloedplaatjes kunnen infecteren. De Korte: “Bloedplaatjes 
worden gemaakt uit eenheden volbloed die een nacht zijn 
bewaard en waarvan een monster wordt gekweekt bij 35 
graden om de groei van eventueel aanwezige bacteriën 
extra te stimuleren. Zo worden ze zo snel mogelijk ontdekt.”

Kwaliteitsproducten zonder pathogenen
Bloedplaatjes worden bewaard bij kamertemperatuur, 
rode bloedcellen bij vier graden Celsius en plasma wordt 
in bevroren toestand bewaard. Bloedplaatjes lopen dus het 
grootste risico op een explosieve uitgroei van een of meer 
bacteriën die in het bloed kunnen zitten. Soms wordt in die 
‘broedstoof’ inderdaad een besmetting aangetroffen. In veel 
gevallen is die eenheid dan nog te onderscheppen, zodat 
voorkomen wordt dat een patiënt wordt geïnfecteerd, maar 
soms is het product al toegediend. De Korte: “We hebben 
honderden gevallen nagezocht van mensen die een product 
hebben gekregen dat gedurende de kweek een ‘hit’ gaf en bij 
wie het product op dag drie was toegediend. Uit onze studie 
kwam niemand die daar serieuze ziekteverschijnselen van 
had gehad. Andere studies komen met een vergelijkbaar 
resultaat.”

Bij donors die niet ziek zijn, zit maar af en toe een bacterie 
in het bloed. “De belangrijkste bacteriële besmettingsroute 
ontstaat bij de prik door de huid bij de bloedafname”, zegt 
De Korte. “Je kunt de huid ontsmetten, maar ook in de 
diepere huidlagen waar je met de naald doorheen moet 
zitten bacteriën. Daarom hebben we alweer een tijd geleden 
ingevoerd dat het eerste bloedvolume, inclusief dat minus-
cule stukje huid, afzonderlijk wordt opgevangen in een 
‘monsterzakje’, dat wordt gebruikt voor de testen die we 
doen. Door deze aanpak hebben we de hoeveelheid 
bacteriën in bloed en bloedplaatjes sterk weten in te 
perken.”
De Korte doet ook onderzoek naar pathogeenreductie. Bij 
plasma, dat geen cellulaire producten bevat, is dat vrij goed 
mogelijk. Bij de cellulaire producten zoals bloedplaatjes en 
rode bloedcellen is dat veel moeilijker. De techniek waarmee 
virussen en bacteriën gedood worden brengt vrijwel altijd 
ook forse schade toe aan de cellulaire bloedproducten. 
De Korte: “Het is dus zoeken naar een effectieve techniek die 
zo weinig schade veroorzaakt aan de cellulaire producten, 
dat de kwaliteit op peil blijft. Het ideaal? Een techniek die 
alle schadelijke micro-organismen in volbloed vernietigt, 
terwijl we toch nog alle producten kunnen maken van 
voldoende kwaliteit!”
Met de groep van Robin van Bruggen kijkt hij ook nog naar 
de bruikbaarheid van een recente (her)ontdekking. Rode 
bloedcellen blijken een actieve rol te spelen bij bacteriële 
infecties. De Korte: “Ze kunnen een bacterie tijdelijk binden 
en die afl everen bij een macrofaag die de bacterie dan 
onschadelijk maakt. Als een rode bloedcel een bacterie heeft 
gebonden, dan is dat zichtbaar aan de membraan van de 
cel. Voor screening van de veiligheid van bloedproducten 
is dit nog niet direct bruikbaar, maar mogelijk kan het 
bijdragen aan het opsporen en vaststellen van infecties in 
patiënten.”

Zoönosen en tropische verrassingen
Ook Hans Zaaijer, arts-microbioloog en hoofd van de 
afdeling Bloedoverdraagbare Infecties (BOI) van Sanquin 
Research, probeert bloedoverdraagbare infecties te voorkomen. 
“De nadruk van mijn afdeling ligt vooral op de microbio-
logische aspecten”, zegt Zaaijer. “Alert blijven op nieuwe 
ziektes die opduiken. Kijken of je het organisme inderdaad 
kunt vinden in donorbloed, testen ontwikkelen om dat op te 
schalen, bepalen hoe groot het probleem is en hoeveel mensen 
(waarschijnlijk) geïnfecteerd zijn. Dat soort zaken.”
Zaaijer ziet twee belangrijke factoren die de veiligheid van 
de bloedvoorziening kunnen bedreigen. “Aan de ene kant 
komen steeds meer tropische virussen naar Nederland”, zegt 
hij, zoals dengue, WestNijl, Chikungunya en Zika. Onder 
andere doordat de muggen die deze virussen verspreiden 

Zaaijer zit al decennialang elk nieuw opduikend 
virus op de hielen
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meer leefruimte krijgen vanwege de opwarming van de 
aarde. Maar ook veranderingen in de relatie tussen gastheer 
en ziekteverwekker kunnen meespelen.”
Daarnaast blijven ook steeds weer zoönosen opduiken, 
micro-organismen uit de bio-industrie die de overstap 
maken van bijvoorbeeld varken, koe, kip, geit naar de 
mens. Denk aan de gekkekoeienziekte, de vogelgriep, de 
Q-koorts en de hepatitis E epidemie die nu volop speelt. 
Dat maakt Zaaijer tot een fervent lezer van veterinaire 
literatuur. “Vanmorgen nog in een blad gelezen dat de 
vleesopbrengst en de voortplanting in de Nederlandse 
kippenteelt vrij plotseling zijn gedaald. Er lijkt iets mis met 
de kip, maar niemand weet wat. Dan ben ik op mijn hoede. 
Als het over enkele weken om een nieuw virus blijkt te 
gaan, dan vraag ik me onmiddellijk af of dat ook van kip 
naar mens kan overspringen. Vaak loopt het met een sisser 
af, maar soms zit je boven op een nieuwe ziekte-uitbraak.”

Blind vissen
Al decennialang zit Zaaijer elk nieuwe opduikende bloed-
overdraagbare infectie op de hielen. Dat geldt voor de Q-
koorts, de epidemie die vooral in Brabant hard toesloeg met 
destijds duizenden gevallen van acute ziekte en uiteindelijk 
ook enige tientallen doden. Dan staan Zaaijer en zijn team 
te screenen ‘in het wild’ om vast te stellen hoe groot de 
problemen zijn, waar de bacterie zit, hoe die zich verspreidt 
en of de infectie overdraagbaar is in bloed. “We hebben zelfs 
een tijdje een donorscreening gedaan in Brabant”, illustreert 
Zaaijer die ‘hands-on’ mentaliteit. Zelfs de PCR test op de 
bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van de Q-koorts, 
werd door BOI zelf ontwikkeld. Omdat die gewoonweg niet 
bestond.
De huidige hepatitis E epidemie is ook zo’n voorbeeld. 
Zaaijer waarschuwde eind vorige eeuw al in een artikel in 
The Lancet dat er iets vreemds aan de hand was. Tot dan toe 
was hepatitis E (HEV) uitsluitend een infectie of ziekte, die 
reizigers meenamen uit het buitenland. Maar in die periode 
begon HEV zich ook in Nederland zelf te manifesteren. 
Zaaijer: “Inmiddels is een kwart van de bevolking met HEV 
geïnfecteerd geweest. Waarschijnlijk via varkensvlees dat 
niet goed doorgebakken of gekookt is. We zijn zelf in winkels 
paté en leverworst gaan testen op de aanwezigheid van HEV 
RNA en hebben dat ook in pakweg 90 procent van de 
gevallen gevonden. Inmiddels zet de Nederlandse Waren-
autoriteit het onderzoek voort.”
Heeft hij in die periode misschien een virus gemist dat 
niet aan de oppervlakte is gekomen? “Hebben we ons ook 
afgevraagd”, zegt hij. “Daarom hebben we een jaar of zeven 
geleden een keer helemaal ‘blind’ in donorbloed gevist naar 
alle mogelijke genetische fragmenten van micro-organismen. 
Niets gevonden. Misschien moeten we dat binnenkort weer 

eens doen met de allernieuwste, nog gevoeliger technieken.”
Interessant is ook – BOI heeft er fi losoof Koen Kramer voor 
aangezocht – waarom we zo uitzonderlijk veel waarde 
hechten aan de veiligheid van bloed. “We nemen het liefst 
geen enkel risico en geven er ook onvergelijkbaar veel 
geld aan uit ten opzichte van andere risico’s” zegt Zaaijer. 
“Neem het verkeer waarin bijna dagelijks wel een dode valt. 
Dat nemen we voor lief. In de bloedtransfusie vinden we één 
dode per jaar al onacceptabel.” In de loop van volgend jaar 
promoveert Kramer op de vraag hoe veilig bloed moet zijn.

Scenario’s opstellen
Het werk van Zaaijer speelt zich voortdurend af in grijze 
gebieden waar de wetenschap nog niet is uitgekristalliseerd 
en feiten nog in de maak zijn. “Zika? Lijkt nu ook seksueel 
overdraagbaar, wat we aanvankelijk niet hadden verwacht. 
En het lijkt ook Guillain-Barré syndroom te kunnen veroor-
zaken. Dergelijke gegevens zijn belangrijk voor Mart Janssen, 
van de afdeling Transfusion Technology Assessment. Op 
basis van het donorgedrag dat Wim de Kort in kaart brengt, 
maar vooral met de gegevens die Zaaijer aanlevert, model-
leert hij wat de gevolgen van zo’n bloedoverdraagbaar virus 
kunnen zijn. 
Janssen: “Bij Zika heb je nog te maken met veel onzeker-
heden, maar toch moet je een inschatting maken van 
de risico’s. Hoe meer gegevens, hoe betrouwbaarder de 
inschatting en hoe smaller de bandbreedte in uitkomsten. 
Zo’n inschatting is belangrijk voor Sanquin, omdat daarop 
beleid is te toetsen en besluiten kunnen worden genomen. 
Bij Zika hebben we ons model voor het eerst ook voor 
iedereen zichtbaar op de Sanquin-website gepubliceerd. 
Omdat we zo onze risicoschatting transparant maken. Maar 
ook omdat de meeste Europese landen met licht afwijkende 
cijfers hetzelfde doen. Dit maakt het effi ciënter. Bovendien 
kunnen we op die manier ook kritiek op en advies over 
ons model krijgen, waardoor het alleen maar beter wordt. 
In die zin sluit deze aanpak aan bij de EUFRAT-tool die we 
eerder voor de European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) hebben gemaakt. Die is ook voor iedereen 
beschikbaar om de risico’s van opdoemende infecties voor 
de bloedtransfusie door te rekenen. Soms rolt daar een 
waarschuwing uit, maar het kan ook zijn dat een scenario 
aangeeft dat het risico verwaarloosbaar klein is. In beide 
gevallen is het een essentiele leidraad voor het nemen van 
beslissingen.”

www.sanquin.nl/en/research/principal-investigators/
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een behandeling tijdens de zwangerschap 
met intraveneuze immuunglobuline (IVIG) 
hersenbloedingen kan voorkomen. 
Op basis van de uitkomsten van de HIP-studie 
zal de Gezondheidsraad over enkele jaren 
kunnen adviseren over eventuele uitbreiding 
van de bestaande landelijke screening van alle 
zwangere vrouwen (jaarlijks zo’n 180.000) 
met een test van het type HPA dat risico geeft 
op productie van antistoffen tegen HPA-1a. 
Een op de vijftig zwangere vrouwen is HPA-1a 
negatief; van hen maakt ongeveer 10% an-
tistoffen tegen HPA-1a. Lang niet altijd geeft 
dit ziekteverschijnselen bij het kind. Vrouwen 
worden nu standaard vroeg in de zwanger-
schap getest op hepatitis, syfi lis, HIV, het 
RhD- en Rhc-antigeen en de aanwezigheid 
van irregulaire erytrocytenantistoffen.

Hoge deelname
De HIP-studie gaat minstens twee jaar lopen. 
“Hoe lang hangt af van het aantal zwangere 
vrouwen dat toestemming geeft voor deel-
name”, zegt uitvoerend onderzoeker Dian 
Winkelhorst, in opleiding bij de afdeling 
Verloskunde van het LUMC Leiden. Zij werkt 
onder begeleiding van Dick Oepkes, hoog-
leraar Foetale Therapie en hoofdaanvrager 
van de LSBR-subsidie voor dit project. “In het 
ideale scenario doen alle zwangere vrouwen 
mee die RhD- en Rhc-negatief zijn, dat zijn er 
jaarlijks zo’n 60.000, een derde van de totale 
populatie zwangeren.” Van deze vrouwen 
wordt bij 27 weken bloed ingestuurd voor het 
bestaande bevolkingsonderzoek onder alle 
zwangere vrouwen. Op welk moment het 
benodigde totaal van 100.000 deelnemers is 
bereikt, is afwachten.
Deelname gaat volgens de zogenaamde ‘ge-
informeerde toestemmingsprocedure’. Iedere 
zwangere vrouw geeft bij haar bezoek aan 
de verloskundige met een kruisje aan of zij 
ermee akkoord gaat dat haar bloed – naast 
de bestaande tests – ook gescreend wordt op 
het HPA-1a-antigeen. Van een klein deel van 
deze vrouwen wordt ook bloed gebruikt voor 
vervolgtests nadat zij eenmaal is bevallen. 
Die selectie vindt plaats met afscherming 
van de identiteit van de vrouw. Pas na de 
bevalling vragen de onderzoekers de verlos-
kundigen of de kinderen van deze vrouwen 

Grote studie 
bloedplaatjesaandoening
FNAIT. De HIP-studie

Klinische studie

Frank van Kolfschoten

Baby’s die lijden aan Foetale/Neonatale 
Alloimmuun Trombocytopenie (FNAIT) 
kunnen ernstige hersenbloedingen krijgen 
met een levenslange handicap als gevolg. 
Vroegtijdige opsporing van vrouwen in de 
risicogroep en aansluitende behandeling 
met immunoglobuline kan ziekte van het 
kind voorkomen. Een grote landelijke studie 
van het LUMC en Sanquin zal de komende 
twee jaar onderzoeken of het raadzaam is 
om zwangere vrouwen binnen het bestaande 
screeningsprogramma ook te testen op 
FNAIT-risico. 

Deze zomer start vanuit Sanquin in samen-
werking met de afdeling Verloskunde van 
het LUMC Leiden een ambitieus landelijk 
onderzoek onder zwangere vrouwen: de HIP-
studie (HPA-screening in Pregnancy). Samen-HPA-screening in Pregnancy). Samen-HPA-screening in Pregnancy
werkingspartner Sanquin zal in het laborato-
rium dagelijks zo’n 250 bloedmonsters gaan 
testen voor de opsporing van moeders die 
het bloedplaatjes-antigeen (HPA-antigeen) 
missen dat (via de vader) wel voorkomt op 
de foetale bloedplaatjes. Soms ontwikkelen 
deze vrouwen antistoffen tegen dit antigeen, 
die kunnen leiden tot FNAIT, een minder 
bekende aandoening die jaarlijks ca. honderd 
baby’s treft. FNAIT kan bloedingen veroor-
zaken in huid, organen of hersenen. Sommige 
kinderen worden ernstig ziek en overlijden of 
raken levenslang gehandicapt (doof, blind of 
spastisch).
De HIP-studie moet preciezere cijfers opleveren 
over het aantal FNAIT-gevallen tijdens de 
zwangerschap en over het aantal kinderen dat 
gehandicapt raakt door een hersenbloeding. 
“We willen met behulp van deze studie gericht 
de HPA-1a-negatieve vrouwen eruit kunnen 
halen die tijdens de zwangerschap of direct 
na de bevalling een behandeling nodig 
hebben”, zegt prof. Ellen van der Schoot, 
manager van de afdeling Experimentele 
Immunohematologie van Sanquin. “Je wilt 
niet onnodig een grote groep vrouwen ongerust 
maken van wie het kind helemaal niet ziek 
zou zijn geworden. Voor Rhesus(Rh)-ziekte 
weten we de vrouwen die echt risico lopen 
er al heel precies uit te pikken, maar voor 
FNAIT nog niet.”
Uit eerder LUMC-onderzoek is al gebleken dat 

Ellen van der Schoot
Dian Winkelhorst
Dick Oepkes
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Het belang van FNAIT-screening is goed uit 
te leggen met het voorbeeld van Rh-ziekte, 
zegt Van der Schoot. “Dat was vroeger de 
belangrijkste doodsoorzaak bij pasgeborenen 
en nu gaat er geen kind meer aan dood. Ik 
verwacht dat het veel vrouwen zal aanspreken 
om mee te werken aan een onderzoek naar 
een vergelijkbare ernstige ziekte en dat het 
deelnamepercentage heel hoog zal zijn.” 
Uitvoerend onderzoeker Winkelhorst gaat op 
zes locaties (zie kader) door heel Nederland 
informatieavonden geven over de studie aan 
verloskundig hulpverleners en klinisch che-
mici om bovenstaande boodschap goed over 
het voetlicht te brengen. “Daar geef ik ook 
toelichting op de informatiefolder die ik heb 
gemaakt over de HIP-studie, waarin in leken-
taal wordt uigelegd waar het om gaat.” In de 
folder wordt ook verwezen naar de website 
die is gelanceerd voor de studie en waarop te 
lezen staat bij wie vrouwen terecht kunnen 
voor nadere informatie.

Unieke situatie
In het buitenland wordt het Nederlandse 
onderzoek met belangstelling gevolgd. Het 
internationale panel dat moest beoordelen of 
dit project subsidie kreeg, vond unaniem dat 
het moest worden gehonoreerd. “We kregen 
supergoede reviews” zegt Van der Schoot. 
“Geen wonder, want een grote studie als 
deze is in andere landen niet mogelijk. We 
hebben in Nederland de unieke situatie dat 
het bloedonderzoek van zwangere vrouwen is 
gecentraliseerd, terwijl dat in andere landen 
versnipperd regionaal gebeurt. Daar komt bij 
dat Sanquin heel dicht bij de kliniek staat, in 
dit geval de afdeling Verloskunde van Dick 
Oepkes. Dat vergemakkelijkt het uitdragen 
van zo’n project bij andere clinici in den 
lande aanzienlijk.”
De gecentraliseerde structuur maakte ook de 
kosten van dit onderzoek acceptabel. “Als wij 
die 250 monsters per dag apart hadden moe-
ten regelen dan waren alleen al de verzend-
kosten een te grote kostenpost geweest”, zegt 
Van der Schoot. “Daarnaast heeft onze afde-
ling Diagnostiek zelf een test ontwikkeld die 
maar een paar cent kost. Dus ook die kosten 
zijn te overzien bij 120.000 vrouwen.”

bloedingen hebben gehad. “Dat hebben 
we zo ingericht om ethische dilemma’s te 
voorkomen”, zegt prof. dr. Masja de Haas, 
clustermanager Immunohematologische 
Diagnostiek bij Sanquin. “We willen met dit 
onderzoek niets veranderen aan de dagelijkse 
praktijk. Nu weet geen enkele zwangere 
vrouw dat ze mogelijk een risico loopt op 
HPA-1a antistofvorming en dat willen we ook 
zo houden. Testuitslagen zullen niet worden 
teruggekoppeld. De onderzoekers kunnen en 
willen niet weten welke zwangerschappen 
een risico lopen. En daarnaast verloopt op 
deze wijze ook de klinische dataverzameling 
objectief.” Denkbaar is dat een vrouw toch 
ongerust wordt door de informatie die zij 
van de verloskundige krijgt over het HIP-
onderzoek, dus goede en direct beschikbare 
informatie is onontbeerlijk.

Informatieavonden
Om een zo hoog mogelijk percentage deel-
nemers te halen is het van cruciaal belang 
dat de verloskundigen die de vrouwen om 
toestemming gaan vragen, zo gedetailleerd 
mogelijk worden voorgelicht. Winkelhorst: 
“Ze moeten vrouwen glashelder kunnen 
uitleggen wat er wel en niet gebeurt met hun 
bloed en welke belangrijke informatie dat 
kan opleveren. Het moet duidelijk zijn dat 
de zwangere vrouw er zelf niets aan heeft 
maar dat ze deelnemen voor het hogere doel: 
de gezondheid van baby’s van toekomstige 
zwangeren.”

Data en locaties voorlichtingsbijeenkomsten
Maandag 23 01 2017: Drachten, Van der Valk hotel
Dinsdag 24 01 2017: Zwolle, Regradz Nieuwe buitensocieteit
Dinsdag 31 01 2017: Ede, Reehorst 
Woensdag 01 02 2017: Rotterdam, Franciscus Gasthuis
Maandag 06 02 2017: Eindhoven, Catharina Ziekenhuis
Maandag 13 02 2017: Amsterdam, Sanquin hoofdkantoor

Voor alle bijeenkomsten geldt: ontvangst 15:30 uur; start 
programma 16:00 uur.
Informatie over aanmelden kunt u te zijner tijd vinden op 
www.HIPstudie.nl

Ellen van der Schoot (Amsterdam, 1959) promoveerde 
voordat ze haar artsexamen aan de Universiteit van Amster-
dam deed in 1989 bij hoogleraar Albert von dem Borne op 
onderzoek naar de immunofenotypering van acute myeloide 
leukemie. Daarna is zij teruggekomen bij Sanquin als hoofd 
van het sublaboratorium Immunocytologie. Sinds 2005 is zij 
afdelingshoofd van de afdeling Experimentele Immunohe-
matologie. Vanaf 2007 is zij hoogleraar op dat vakgebied 
bij het AMC.
e.vanderschoot@sanquin.nl
www.sanquin.nl/en/research/who-is-who/ellen-van-der-schoot

Dian Winkelhorst (Eibergen, 1989) voltooide in 2014 de 
master geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waarbij 
zij in het laatste jaar een wetenschappelijk onderzoek 
deed naar Rhesus immunisaties bij Sanquin, onder hoede 
van Ellen van der Schoot. Daarna was zij gedurende één 
jaar ANIOS obstetrie en gynaecologie in het St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein. In juli 2015 begon zij als arts-
onderzoeker met haar promotieonderzoek over FNAIT bij het 
LUMC Leiden. 
d.winkelhorst@sanquin.nl
www.sanquin.nl/en/research/who-is-who/4027724

Dick Oepkes (Nieuwe Niedorp, 1960) studeerde geneeskunde 
in Utrecht, promoveerde in Leiden (de rol van echoscopie 
bij foetale bloedarmoede, 1993). Oepkes specialiseerde zich 
in 1999 tot gynaecoloog, deed een tweejarig fellowship in 
Canada en werd in 2001 lid van de vaste staf van de afde-
ling Verloskunde van het LUMC Leiden. In 2012 werd hij 
hoogleraar Foetale Therapie en hoofd van de sectie Foetale 
Geneeskunde.
d.oepkes@lumc.nl
nl.linkedin.com/in/dick-oepkes-41678619

Masja de Haas (Velsen, 1966) studeerde geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. In 1991 trad ze in dienst bij 
het CLB, waar.waar ze promotieonderzoek deed naar IgG 
Fc receptor type III. Vervolgens kreeg ze de opdracht binnen 
het CLB de vertaalslag te maken tussen ontwikkelingen in 
de research en innovatie binnen de diagnostiek. Sinds 2010 
is zij clustermanager Immunohematologische Diagnostiek 
van Sanquin. In 2015 werd zij hoogleraar Translationele 
Immunohematologie bij het LUMC.
m.dehaas@sanquin.nl
www.sanquin.nl/en/research/who-is-who/masja-de-haas

Masja de Haas
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Bloedplaatjes werken 
averechts bij 
hersenbloedingen

Klinische studie

John Ekkelboom

Bij patiënten met een hersenbloeding die 
bloedplaatjesremmers gebruiken, bestaat het 
gevaar dat die bloeding langer aanhoudt. 
Het lijkt aantrekkelijk om die bloeding met 
donorbloedplaatjes te stelpen, wat her en der 
in de wereld al als therapie wordt toegepast. 
Onderzoekers van het AMC en Sanquin 
hebben echter via een gerandomiseerde 
studie voor het eerst aangetoond dat zo’n 
behandeling juist averechts werkt. Daarover 
publiceerden zij onlangs in The Lancet.

Als neuroloog Yvo Roos in het AMC een 
patiënt met een hersenbloeding binnenkrijgt, 
zit hij in feite met zijn handen in het haar. 
Buiten goede zorg op de Stroke Unit kan hij 
zo iemand weinig bieden. “Er bestaat geen 
therapie om dat bloeden versneld te stoppen. 
In het verleden zijn pogingen gedaan om met 
stollingsfactoren de bloedstolling te activeren, 
maar die aanpak werkte niet. Deze aanpak had 
daarbij ook nog het risico van trombo-embo-
liëen elder in het lichaam.” Roos vindt het 
triest dat er nog geen geneesmiddelen zijn 
voor hersenbloedingen, terwijl er op het 
gebied van herseninfarcten de laatste jaren 
sprongen voorwaarts zijn gemaakt. “In geval 
van infarcten ben je als dokter nu van grote 
betekenis om de schade te beperken. Bij 
hersenbloedingen sta je machteloos toe te 
kijken.”

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 
46.000 mensen een beroerte. Bij 20 procent 
gaat het om een hersenbloeding, de overigen 
hebben een herseninfarct. Een CT-scan kan 
defi nitief aantonen wat de oorzaak is van de 
beroerte. Irem Baharoglu, arts-assistent van 
de afdeling Neurologie van het AMC, zegt 
dat aan de buitenkant nauwelijks verschil 
is te zien. “Mensen met een beroerte hebben 
uitval aan armen, benen en/of spraak.Het 
grote verschil is dat door een bloeding een 
gedeelte van de hersenen in de knel komt te 
zitten en dat tijdens de opname de bloeding 
kan voortduren. De uitkomst is daardoor 
vaak slechter. Het percentage patiënten dat 
een hersenbloeding niet overleeft – ongeveer 
30 procent overlijdt binnen drie maanden – is 
tweemaal zo groot als bij een infarct.”

PATCH-studie
Patiënten met een hersenbloeding die bloed-
plaatjesremmers gebruiken vanwege bijvoor-
beeld een eerder hersen- of hartinfarct, lijken 
een groter risico te lopen op extra hersen-
schade.De bloeding houdt namelijk langer 
aan. Her en der in de wereld worden bloed-
plaatjes toegediend met als doel de bloeding 
sneller te stelpen. Een logische benadering 
maar het effect ervan was nooit wetenschap-
pelijk aangetoond. Roos, die tevens hoogleraar 
acute neurologie is aan de Universiteit van 
Amsterdam, paste deze behandeling zelf nooit 
toe maar was benieuwd naar de werking ervan. 
In samenwerking met een aantal andere 
Nederlandse ziekenhuizen en Sanquin, die 
bereid was de bloedplaatjes te leveren en een 
deel van de kosten te fi nancieren, besloot hij 
de PATCH-studie te starten, wat staat voor 
‘Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage’. 
Een subsidieaanvraag bij ZonMw werd geho-
noreerd.

Helaas lukte het niet binnen twee jaar een 
geschikte hoeveelheid patiënten te include-
ren. Om de studie te kunnen voortzetten en 
om nieuwe subsidies te genereren, gingen 
Roos en zijn collega’s op zoek in het buiten-
land. In Frankrijk en Schotland vonden ze 
snel gehoor. Dankzij die uitbreiding deden in 
totaal zestig ziekenhuizen mee, waarna het 
beoogde aantal van 190 patiënten werd be-
reikt. Baharoglu, die binnen enkele jaren op 
de PATCH-studie hoopt te promoveren, bena-
drukt dat het uitsluitend patiënten betrof met 
een hersenbloeding die bloedplaatjesremmers 
gebruikten. “Verder moesten ze minimaal 
achtien jaar zijn en niet in coma liggen. Bij 
een coma is de bloeding waarschijnlijk al zo 
groot, dat er geen winst meer is te behalen.”

Een of twee eenheden
De patiënten die pasten in de onderzoeks-
opzet,werden na toestemming op een Stroke 
Unit gerandomiseerd ingedeeld in een van de 
twee groepen: de controlegroep – 93 patiënten 
– kreeg alleen de standaardbehandeling en 
de interventiegroep – 97 patiënten – kreeg 
naast deze behandeling ook bloedplaatjes 
binnen anderhalf uur na de CT-scan en bin-
nen zes uur na het ontstaan van de klachten. 

Yvo Roos
Irem Baharoglu
Rianne Koopman
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Internist Rianne Koopman, die als manager 
transfusieartsen van Sanquin in het land 
aanstuurt, vertelt dat de eenheden van 
Sanquin plaatjes van vijf donoren bevatten. 
“Afhankelijk van het type plaatjesremmer 
kreeg een patiënt een of twee eenheden 
toegediend. Bij COX-remmers (Cyclo-oxy-
genase), zoals aspirine, was dat één eenheid. 
Patiënten met ADP-remmers (adenosine 
diphosphate), die de plaatjes sterker remmen, 
kregen twee eenheden.” 

Baharoglu legt uit dat gebruik is gemaakt 
van de modifi ed Rankin Scale (mRS), waar-
van de bijbehorende vragenlijst telefonisch 
kan worden afgenomen. Deze uitkomstmaat 
zegt iets over het klinisch functioneren van 
patiënten, in dit geval drie maanden na 
de transfusie. De schaal loopt van 0 tot 6, 
waarbij 0 aangeeft dat iemand helemaal 
geen klachten meer heeft en bij 6 de persoon 
is overleden. Volgens de promovenda zouden 
naar verwachting de getransfundeerde 
patiënten lager moeten scoren. “Dat was 
helaas niet het geval. Die patiënten deden 
het juist slechter dan de contrôlegroep. Ze 
hadden vaker complicaties van de bloeding. 
Bovendien hadden ze vaker last van oedeem 
rondom de bloeding en van trombose elders 
in het lichaam.”

Stolling escaleert
Een verklaring voor dit verrassende resultaat, 
waarover de onderzoekers in het juninummer 
van de The Lancet publiceerden,hebben ze 
niet. Koopman noemt een mogelijke hypo-
these. “We weten dat een hersenbloeding 
kan ontstaan door een eerder herseninfarct. 
Dan kom je in een stollingsgevoelige situatie 
terecht. Geef je daaroverheen ook nog eens 
bloedplaatjes, waarvan bekend is dat die 
een ontstekingsbevorderend effect kunnen 
hebben en de bloedstolling te hard kunnen 
aanzetten, dan escaleert dat proces. En 
misschien kennen we bloedplaatjes ook wel 
teveel effect toe. Onze kennis van bloedplaat-
jes is vooral gebaseerd op infusen bij hemato-
oncologische aandoeningen, operaties en 
ongevallen waar sprake is van een tekort aan 
bloedplaatjes; dan is aanvullen wel effectief. 
Bij mensen met een haperend bloedplaatjes-

systeem weten we gewoon niet welk effect die 
extra bloedplaatjes hebben.”

De drie wetenschappers roepen behandelaars 
op om bloedplaatjes voortaan niet meer 
te gebruiken bij hersenbloedingen. Roos 
herinnert zich nog dat tijdens de subsidie-
aanvraag een deskundige het onethisch vond 
om een gerandomiseerde studie op te zetten, 
omdat het zo logisch was dat deze therapie 
werkte. Hij is blij dat hij toch heeft door-
gezet. Samen met Baharoglu en Koopman 
wilhij de resultaten nog eens onder de loep 
nemen, in de hoop mogelijke verklaringen 
te vinden. Zo gaan ze kijken naar de relatie 
tussen de grootte van de bloedingen en het 
effect van de transfusie. Ook zijn ze benieuwd 
of er verschillen zijn tussen gebruikers van 
COX- en ADP-remmers en of de leeftijd van 
het bloedproduct van invloed is op het effect. 
Roos: “We vermoeden dat aan deze therapie 
wel degelijk voordelen zitten, maar blijkbaar 
worden die overschaduwd door onbekende 
nadelen. Dan is het de truc die nadelen te 
vinden en uit te schakelen.”

Baharoglu MI et al. Platelet transfusion versus standard care 
after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage 
associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, 
open-label, phase 3 trial. Lancet 2016; 387(10038):2605-13.

Yvo Roos (Den Haag, 1965) studeerde geneeskunde aan de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In het AMC specialiseerde 
hij zich tot neuroloog, waar hij sinds 2002 stafl id is. Twee 
jaar daarvoor promoveerde hij op het onderwerp bloedingen 
van cerebrale aneurysmata. Sinds 2013 is hij hoogleraar acute 
neurologie aan de UvA en opleider neurologie in het AMC.
y.b.roos@amc.uva.nl
nl.linkedin.com/in/y-roos-619400105

Irem Baharoglu (Istanbul, 1984) studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 werkte ze als 
assistent neurologie in het Amsterdamse OLVG-Oost. Het 
jaar daarna ging ze naar het AMC om deel te nemen aan 
de PATCH-studie,waarop ze wil promoveren. In 2014 is ze 
begonnen aan de opleiding neurologie.
m.i.baharoglu@amc.uva.nl

Rianne Koopman (Veldhoven, 1961) studeerde geneeskunde 
in Nijmegen. Daarna specialiseerde ze zich tot internist en 
werkte ze van 1993 tot 2003 als stafl id op de afdeling Hemo-
stase/Trombose (later Vasculaire geneeskunde) in het AMC. 
Sinds 2003 werkt ze bij de Unit Transfusiegeneeskunde van 
Sanquin, waar ze momenteel als manager transfusieartsen 
van Sanquin in Nederland aanstuurt.
r.koopman@sanquin.nl
nl.linkedin.com/in/riannekoopman

Personen met 
hemochromatose 
als bloeddonor

Ed Slot

Hemochromatose is een aandoening waarbij 
in het lichaam te veel ijzer wordt opgeslagen. 
Om de overmaat ijzer aan het lichaam te 
onttrekken ondergaan personen met hemo-
chromatose regelmatig een bloedafname op 
doktersvoorschrift. Zo worden gezondheids-
klachten en orgaanschade voorkomen. Het 
afgenomen bloed kon tot nu toe niet worden 
gebruikt voor transfusiedoeleinden vanwege 
het gezondheidsbelang dat deze personen 
hebben bij de bloeddonatie. Hierdoor werd 
niet voldaan aan het criterium van de 
belangeloze bloeddonatie, waaraan altijd 
veel waarde is gehecht bij de acceptatie van 
donors.

Samen met de Hemochromatose Vereniging 
Nederland heeft Sanquin onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om personen met 
hemochromatose toe te laten als donor. 
De conclusie is dat bloed van deze personen 
geschikt is voor transfusie zonder concessies 
te doen aan het criterium van de belangeloze 
donatie, mits bepaalde voorwaarden in acht 
worden genomen. 

Aanmelding als donor is alleen mogelijk als 
de persoon met hemochromatose voldoet aan 
de gangbare criteria voor alle donors en hij/
zij in de ‘onderhoudsfase’ van de behande-
ling verkeert. In deze fase is de hoeveelheid 
ijzer in het lichaam teruggebracht tot een 
normale waarde en kan bij Sanquin enkele 
keren per jaar bloed worden afgenomen om 
ijzerstapeling te voorkomen. De aanmelding 
moet plaatsvinden via de behandelend arts. 
Als aan deze eisen wordt voldaan kunnen 
personen met hemochromatose bloed doneren 
voor transfusie aan patiënten.

www.hemochromatose.nl/documents/news-items/
voorwaarden-donorschap-hemochromatose-patienten-.
xml?lang=nl

Bloedbank
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De gruwelijke schoonheid 
van ‘Le boeuf’ 

Jorie Tijs

Kunstbloed

Op de veiling van Christies werd vorig jaar 
een recordbedrag van meer dan 28 miljoen 
dollar betaald voor het schilderij Le boeuf 
uit 1923 van de schilder Chaïm Soutine. Het 
olieverfschilderij dat verkocht werd aan een 
Amerikaanse verzamelaar toont het karkas 
van een os dat deel uitmaakte van een serie 
van circa negen schilderijen, waarvan er maar 
drie bewaard zijn gebleven. Het Stedelijk 
Museum in Amsterdam bezit ook een werk 
uit deze serie: Le boeuf uit ca. 1925. Wat maakt Le boeuf uit ca. 1925. Wat maakt Le boeuf
het werk van Soutine, en met name deze 
serie die hij tussen 1920 en 1929 schilderde, 
nu zo bijzonder en kostbaar?

Chaïm Soutine (1893-1943) was een Joods-
Russische schilder die vooral bekend is 
geworden om zijn heftige persoonlijke 
expressie en zijn invloed op naoorlogse 
abstracte kunstenaars. Hij werd geboren in 
Wit-Rusland in een provinciestadje nabij 
Minsk. Zijn ouders zagen hem het liefst als 
ambachtsman maar omdat Soutine liever 
tekende en schilderde volgde hij uiteindelijk 
een driejarige opleiding aan de kunstacade-
mie in Vilnius. Na een aantal omzwervingen 
vertrekt hij 1913 naar Parijs, op dat moment 
de kunststad van de wereld. Hij komt daar 
in contact met andere bekende, voorname-
lijk joodse kunstenaars, zoals Marc Chagall 
en Amedeo Modigliani. Hij leidt een vrij 
teruggetrokken leven vol armoede en misère 
totdat hij in contact komt met verschillende 
kunsthandelaren die iets in zijn werk zien, 
het aankopen en exposeren. In 1922 worden 
meer dan vijftig van zijn schilderijen gekocht 
door de Amerikaanse verzamelaar Albert 
Barnes en zou gesproken kunnen worden van 
een internationale doorbraak. Toch bracht de 
erkenning en relatieve welstand hem weinig 
rust en geluk. Zijn gezondheid was zwak en 
zijn onzekere, introverte aard maken dat hij 
een geïsoleerd leven leidt ver van de wilde, 
extravagante uitspattingen van zijn collega-
kunstenaars uit die tijd.

Liever begeeft hij zich naar het Louvre waar 
hij, als regelmatig bezoeker, zeer geïnspi-
reerd raakt door oude meesters als Gustave 
Courbet, Jean-Baptiste Chardin en met name 
Rembrandt. Anders dan zijn tijdgenoten hield 

ChaïmSoutine (1893-1943)
Le bœuf, c.1925Le bœuf, c.1925Le bœuf
Olieverf op doek, 166 x 115 cm
Stedelijk Museum Amsterdam
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Soutine vast aan de klassieke schildergenres 
die hij daar zag en die al eeuwen bestonden: 
landschappen, portretten en stillevens. Zijn 
liefde en bewondering voor het werk van 
Rembrandt uit zich onder andere in de serie 
geslachte ossen die gemaakt zijn nadat hij 
de Geslachte Os uit 1655 van Rembrandt in Geslachte Os uit 1655 van Rembrandt in Geslachte Os
het Louvre zag hangen. Waar Rembrandt 
bij zijn werk vooral de anatomische precisie 
nastreefde koos Soutine voor een meer emoti-
onele benadering. De daad van het slachten 
en villen lijkt kort daarna in verf te zijn vast-
gelegd en wordt daardoor bijna een weergave 
van een moordpartij. Over deze serie werken 
gaat de anekdote dat Soutine een os kocht 
bij een abattoir en deze aan vleeshaken liet 
ophangen in zijn atelier. Al snel begon het 
kadaver te ontbinden en een enorme stank 
te verspreiden, wat de woede van zijn buren 
opwekte. Desondanks werkte hij koortsachtig 
verder totdat de kleuren van het vlees door de 
rotting volkomen veranderde. Om dat tegen 
te gaan overgoot hij het rund met emmers 
vers bloed om de juiste tinten rood te behou-
den. Pas nadat de politie hem sommeerde het 
walmende karkas te verwijderen, injecteerde 
hij het vlees met formaline en begroef het in 
de tuin.

Makkelijk, plezierend werk is Le boeuf niet. Le boeuf niet. Le boeuf
Soutine doet geen moeite om meegaand te 
zijn voor de kijker. Het werk is confronterend: 
een frontale homp dood, lillend vlees, wreed 
en bloederig. Het vult het hele doek waardoor 
ontsnappen aan het viscerale, in dit geval de 
ingewanden van de dode os, niet mogelijk 
is. De kunsthistoricus Elie Faure schreef in 
1929 over Soutine’s liefde voor het schilde-
ren van dode dieren: “In het juist gestorven 
vlees, beleefde hij zijn ultieme vreugde. Het 
vlees moest bloederig zijn; de rode tranen 
moesten nog uit het vlees opborrelen op de 
plaats waar de veren eruit gerukt waren.” En 
ondanks al dat gruwelijks kun je toch naar 
Le boeuf blijven kijken. De asymmetrische Le boeuf blijven kijken. De asymmetrische Le boeuf
positie van het enorme karkas, de heldere 
levendige kleuren geel, rood, oranje en licht-
groen tegen de koningsblauwe achtergrond, 
wild en woelig opgebracht met een paletmes. 
Het is van een wonderlijke, rare schoonheid, 
het leven en de dood gevangen in een beeld. 

Waarom Soutine ervoor koos deze serie 
werken te maken tussen 1920 en 1929 is niet 
bekend maar wel veelvuldig onderwerp van 
speculatie. Het was kort na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog en nog korter na het 
overlijden van zijn vriend en collega-schilder 
Modiglani in 1920. Zou hij dit onderwerp 
gekozen hebben om zijn emotie te kunnen 
uiten? Of werd hij slechts getroffen door de 
dood van een groot, sterk beest? Volgde hij 
meer Rembrandts benadering, die van de be-
kwaming van zijn schilderkunst en precieze 
weergave van texturen van het vlees en het 
karkas in al die roodtinten? Of was het zijn 
frustratie over zijn orthodox-joodse opvoe-
ding, waar rituele slachtingen indruk zouden 
hebben gemaakt op zijn gevoelige natuur 
en waar het afbeelden van de werkelijkheid 
streng verboden was? Een ding wat zeker is, 
is dat Soutine het meest bekend is geworden 
om deze serie geslachte ossen en ze een grote 
inspiratiebron zijn gebleken voor een nieuwe 
generatie kunstenaars.

Soutine is niet zomaar in te passen in de 
vele stromingen die in het Parijs van de 
jaren twintig en dertig ontstonden zoals 
het expressionisme, fauvisme, kubisme en 
surrealisme. Hoewel zijn oeuvre wel kenmer-
ken heeft van een aantal stromingen zoals 
het felle kleurgebruik van het fauvisme, de 
deformering van het beeld in het kubisme of 
het weergeven van gevoelens en vervorming 
van de werkelijkheid in het expressionisme, 
is hij niet bij een van hen in te delen. Er is 
duidelijk verwantschap maar de verschillen 
met de afzonderlijke stijlen zijn nog groter. 
In dat opzicht is hij een einzelgänger in de 
kunstgeschiedenis. Het zou kunnen verklaren 
waarom Soutine nu wel beroemd is maar 
nooit heel geliefd is geworden bij het grote 
publiek. Zijn werk laat zich niet makkelijk 
classifi ceren en om het werk op waarde te 
schatten moet er wellicht in breder verband 
gekeken worden en verder in het verleden.

In tegenstelling tot zijn tijdgenoten bleef 
Soutine vasthouden aan zijn fi guratieve 
stijl en bleef hij teruggrijpen naar de klas-
sieke schildergenres. Zijn benadering van 
deze thema’s was echter zeer eigenzinnig 

en eigentijds. Vervreemdende landschap-
pen, portretten en stillevens vol ongemak, 
isolement en verval. Geschilderd in dikke, 
pasteuze verfl agen en expressieve tinten. Zijn 
werk vorm een brug tussen de traditionele 
benadering in de klassieke schilderkunst en 
het Abstract Expressionisme dat direct na de 
Tweede Wereldoorlog in Amerika ontstond. 
Hij was een voorbeeld voor latere schilders 
zoals Francis Bacon en Willem de Kooning 
die ook afschuw en fascinatie, schoonheid 
en verval in een schilderij trachtten weer te 
geven. Soutine’s serie geslachte ossen blijken 
sleutelwerken te zijn in een ontwikkeling in 
de kunst in de loop van de twintigste eeuw 
waar kunstenaars de relatie van buiten tot 
binnen, van het ‘ik’ tot ‘de ander’ en leven en 
dood gingen onderzoeken.

Het Stedelijk Museum is in bezit gekomen 
van Le boeuf door een schenking van de 
kunstverzamelaar en verffabrikant Pierre 
Alexandre Regnault. Dit werk en nog hon-
derden andere ‘moderne klassiekers’ werden 
na zijn overlijden in 1954 geschonken aan 
de Nederlandse staat. Hopelijk blijft het vorig 
jaar aan een verzamelaar verkochte werk 
van Soutine ook zichtbaar voor publiek en 
vindt het ooit zijn weg naar een museum, 
zodat kunstliefhebbers zich kunnen blijven 
verwonderen over deze unieke serie werken 
waarin gruwelijkheid en schoonheid verenigd 
worden.

Referenties
Artikelen van o.a.:
Hanneke de Man, Stedelijk Collectie Highlights, pag 176, NAi 
Uitgevers, 2012
Elyssa Goldberg, Meet ‘Le boeuf’ a Painting of Beef Estimated 
to Sell for Over $ 20 Million, Bonappetit, 2015
Wieteke van Zeil, Tegen het doek te pletter geslagen, De 
Volkskrant, 2008
Paul Depondt, Fuchs neemt het bij eeuwfeest op voor de 
massa, De Volkskrant, 1995
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De ziekte van 
Von Willebrand en VWF
multimeren

Diagnostiek

Dirk Roos

De Ziekte van Von Willebrand is de meest 
voorkomende overerfbare bloedingsziekte. 
Deze ziekte berust op afwijkingen in het 
eiwit Von Willebrand factor (VWF), een 
multimeer glycoproteïne dat gemaakt wordt 
door endotheelcellen en megakaryocyten. 
VWF vervult een belangrijke rol in bloed-
plaatjesadhesie aan collageen, bloedplaat-
jesaggregatie en binding van bloedstollings-
factor VIII (FVIII) in de circulatie. Om een 
juiste diagnose te stellen bij patiënten met 
een bloedingsneiging is het soms nodig om 
niet alleen de hoeveelheid VWF in het bloed 
en de activiteit ervan (collageenbinding en 
aggregatie van plaatjes) te meten, maar ook 
de aanwezigheid van grote VWF multimeren. 
Op de afdeling Bloedstolling van de divisie 
Diagnostiek is nu de mogelijkheid ontwikkeld 
om een cascade-onderzoek aan te vragen, 
zodat overbodig onderzoek vermeden kan 
worden.

VWF wordt in de Weibel-Palade bodies in 
endotheelcellen opgeslagen als grote mul-
timeren. Door activatie van deze cellen bij 
vaatwandbeschadiging komt VWF vrij, en 
ontrolt dan tot lange strengen in de bloed-
baan. Aan deze strengen hechten bloed-
plaatjes met hun glycoproteïne Ib (GPIb) 
receptor. Dit proces wordt gereguleerd door 
het enzym ADAMTS-13 dat de VWF strengen 
in het bloed in stukken knipt en daarmee de 
plaatjesbinding beperkt. Het circulerend VWF 
bindt ook FVIII en beschermt FVIII daarmee 
tegen te snelle afbraak. Defecten in de syn-
these van VWF kunnen leiden tot een tekort 
aan VWF in de circulatie. Zulke defecten 
kunnen kwantitatief zijn (te weinig aanmaak 
van actief VWF) of kwalitatief (aanmaak 
van VWF met verminderde activiteit). Bij een 
gedeeltelijk kwantitatief defect spreekt men 
van een type 1 defect, bij een vrijwel totaal 
kwantitatief defect noemt men dit type 3. In 
geval van kwalitatieve defecten onderscheidt 
men type 2A, waarbij VWF te snel wordt 
afgebroken; type 2B, waarbij bepaalde muta-
ties in VWF zorgen voor te sterke binding aan 
plaatjes en daarmee voor versnelde klaring; 
type 2M, waarbij andere mutaties leiden tot 
te weinig binding aan plaatjes; en type 2N, 
waarbij te weinig binding aan FVIII optreedt. 

Bij type 2A en 2B ontbreken de hoogste 
multimeren, die voor een goede hemostase 
van belang zijn, terwijl bij type 2M en type 
2N het multimerenpatroon niet afwijkend is 
(fi guur 1). 

Differentiaaldiagnose
Voor goed onderscheid tussen de verschillende 
vormen van de ziekte van Von Willebrand moet 
men allereerst weten hoeveel circulerend 
VWF aanwezig is. De bepaling daarvan vindt 
plaats door middel van een ELISA (enzyme-
linked immune sorbent assay). Bovendien 
moet de activiteit van het aanwezige VWF 
gemeten worden. Dat kan op verschillende 
manieren. Tegenwoordig wordt veel gebruikt 
gemaakt van de VWF afhankelijke aggluti-
natie van latexbolletjes die beladen zijn met 
recombinant glycoproteïne Ib. Voor verdere 
differentiatie moet onderzocht worden of er 
hoge VWF multimeren aantoonbaar zijn. 
Hiermee kan onderscheid gemaakt worden 
tussen type 2A (geen hoge multimeren) en 
type 2M (wel hoge multimeren). Overigens 
zullen de hoge multimeren ook ontbreken 
bij type 2B. Uiteindelijk kan Sanquin, als 
een van de weinige instellingen in Neder-
land, uitsluitsel geven door het VWF gen te 
sequencen, wat wel een hele klus is met zo’n 
groot gen. 

Cascade-onderzoek
Voor patiënten is het van groot belang om 
tot een goede VWF diagnose te komen omdat 
de uiteindelijke behandeling daarop afgesteld 
moet worden. Het probleem voor de behande-
lend arts zit in de keuze van de verschillende 
testen. VWF antigeen- en activiteitsbepalingen 
worden in veel laboratoria uitgevoerd, maar 
het bepalen van multimeren is specialisten-
werk, en duur. Sanquin voert alle testen uit, 
maar wil de aanvragende artsen graag 
adviseren bij hun keuze. Dr. Martine van 
Essen-Hollestelle van het Laboratorium voor 
Bloedstolling Diagnostiek legt dit uit. “Wij 
beginnen altijd met de VWF activiteitsbepa-
ling. Soms is die vrij hoog, zodat eigenlijk de 
antigeenbepaling overbodig is, laat staan dat 
de multimerenbepaling nodig zou zijn. Wij 
hebben dit uitgezocht door over de afgelopen 
jaren van ruim 1300 van onze VWF activiteits- 

Martine van Essen-Hollestelle (Delft, 1975) 
studeerde biologie in Wageningen. Op de afdeling 
Plasma Eiwitten van Sanquin deed ze onderzoek 
naar factor VIII, waarop ze in 2004 promoveerde. 
Daarna werkte Van Essen als onderzoeker in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, het UMCU en als 
docent medische biologie aan Saxion in Enschede 
en Deventer. In 2012 keerde zij terug naar Sanquin 
Diagnostiek bij de afdeling Bloedstolling. Sinds 
september 2016 is zij senior scientist bij Good 
Biomarker Sciences
nl.linkedin.com/pub/martine-van-essen-
hollestelle/1b/129/167/

Carel Eckmann (Amsterdam, 1955) studeerde 
HBO-Biochemie en kwam in 1979 in dienst bij 
de afdeling Bloedceldiagnostiek van het CLB in 
Amsterdam, één van de voorlopers van Sanquin. 
Sinds eind jaren tachtig is hij laboratoriumhoofd 
c.q. plaatsvervangend manager van de afdeling 
Bloedstolling. Eckmann houdt zich onder meer be-
zig met toegepast onderzoek naar de moleculaire 
biologie van stollingsziekten, met name op het 
gebied van TTP en Von Willebrand Factor. 
c.eckmann@sanquin.nl
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en multimerenanalyses na te gaan bij welke 
VWF activiteiten afwijkende multimerenuit-
slagen werden gevonden (fi guur 2). Hieruit 
bleek dat pas bij activiteiten van 75% van 
normaal of lager verlaagde hoeveelheden 
hoge multimeren werden aangetroffen. 
Daarom bevelen wij nu aan om eerst de VWF 
activiteit te laten bepalen. Is die minder dan 
75% van normaal, dan zou de VWF anti-
geenbepaling moeten volgen. En alleen als 
de VWF activiteit/antigeen verhouding lager 
is dan 0,7 raden wij aan om de multimeren-
analyse te laten volgen. Dit alles bieden wij 
nu per 1 juni van dit jaar aan als cascade-
onderzoek.” 

Dialoog met de ziekenhuizen
Carel Eckmann, afdeling Bloedstolling, vult 
aan: “Het gaat om behoorlijke aantallen, 
want in 2015 bepaalden wij 1574 VWF acti-
viteiten, 835 antigenen en 261 multimeren. 
Vaak krijgen wij multimerenaanvragen van 
ziekenhuizen die zelf al de VWF antigeen- 
en activiteitsbepaling hebben gedaan. Het 
probleem zit in de activiteitsbepalingen. 
Het is voor ons heel moeilijk, of eigenlijk 
onmogelijk, om te beoordelen of de eerder 

gedane activiteitsbepalingen van de zieken-
huizen overeenstemmen met onze eigen 
activiteitsbepalingen. En toch moet je dat 
weten om de juiste afweging voor vervolgon-
derzoek te kunnen maken. Daar komt bij dat 
dit ook nog afhankelijk is van het moment 
van bloedafname. Wij geven er daarom toch 
de voorkeur aan om zelf de activiteitsbepa-
ling te doen, maar daarvoor hebben wij dan 
wel informatie nodig over het moment van 
bloedafname. Ook klinische informatie is 
nodig, zoals leeftijd van de patiënt, bloed-
groep, ernst van de bloedingsneiging en duur 
van de aandoening. Goede voorlichting aan 
en informatie van de ziekenhuizen is dus 
essentieel.” 

Figuur 1
Gel met multimeren van VWF eiwit. De eerste drie lanen 
tonen het normale patroon, met hoge multimeren. 
De vierde laan is van een VWF patiënt (type 2A of 2B), 
zonder hoge multimeren.

Figuur 2
Uitslag van 1325 VWF activiteitsbepalingen en multimeren-
analyses. VWF activiteit in % van normaal (normaal is 100%); 
multimerenanalyse in normaal (blauw) of afwijkend (rood). 
Pas bij VWF activiteiten van 75% van normaal of lager
werden afwijkende multimerenpatronen aangetroffen.
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Botbank Sanquin 
fuseert 
met BISLIFE

Daphne Thijssen-Timmer

Per 1 juli 2017 fuseert de Botbank van Sanquin 
in Nijmegen met BISLIFE, weefselbank in 
Leiden, waarna deze verder zal gaan onder 
de naam BISLIFE. De Botbank van Sanquin 
valt nu onder de Business Unit Tissues & Cells 
en ontvangt, bewerkt en bewaart gedoneerd 
botweefsel (heupkop, schedelbot, kraakbeen) 
van levende donoren en distribueert deze 
transplantaten naar ziekenhuizen. BISLIFE 
verzorgt de uitname van bot- en peesweef-
sel, oogweefsel en cardiovasculair weef-
sel bij overledenen die hun weefsels voor 
donatie beschikbaar hebben gesteld. BISLIFE 
bemiddelt ook bij het vinden van passend 
cardiovasculair weefsel voor transplantatie-
doeleinden voor nationale en internationale 
patiënten. Daarnaast ontvangt, bewaart en 
distribueert BISLIFE ook heupkoppen van 
levende donoren. Deze processen komen bij 
beide organisaties sterk overeen, waarmee 
het samenvoegen een goede mogelijkheid 
biedt tot een meer doelmatige uitvoering 
van werkzaamheden. Hiermee zal in januari 
2017 al een start worden gemaakt.
Met het samengaan van beide botbanken 
ontstaat een botbank met een sterke positie 
in Nederland en Europa die op rendabele 
wijze geëxploiteerd kan worden. Het bewer-
ken van gedoneerd botweefsel afkomstig van 
levende donoren tot gebruiksklare transplan-
taten, dat in Nijmegen blijft plaatsvinden, is 
een waardevolle aanvulling op de activiteiten 
van BISLIFE en schept mogelijkheden tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten en be-
handelmethoden. Naar buiten treden als één 
botbank onder de naam BISLIFE vergroot de 
zichtbaarheid van de botweefselvoorziening 
in Nederland.

www.bislife.org

Botbank
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Hoe maken granulocyten 
tumorcellen dood?

Onderzoek

Dirk Roos

Een paar jaar geleden is dr. Timo van den 
Berg begonnen met het bestuderen van de 
wijze waarop neutrofi ele granulocyten tu-
morcellen doden. Daarbij bleek dat hiervoor 
antistoffen nodig zijn gericht tegen eiwitten 
op het oppervlak van de tumorcellen. Deze 
IgG antistoffen binden vervolgens met hun 
Fc staart aan Fc receptoren op de granulocy-
ten en stimuleren hiermee het dodingspro-
ces. Bovendien bleek dat granulocyten een 
natuurlijke rem op dit proces hebben: het 
CD47-SIRP� systeem. Ontkoppelen van de in-
teractie tussen CD47 (op de tumorcellen) en 
SIRP� (op de granulocyten) heeft een sterk 
stimulerend effect op de tumorceldoding. 
Maar hoe het dodingsproces echt in elkaar 
zit was tot voor kort niet bekend. 

Het idee dat niet alleen T-lymfocyten en ma-
crofagen tumorcellen kunnen doden, maar 
dat granulocyten dat ook kunnen, is nog niet 
heel oud. Een paar jaar geleden zijn Van den 
Berg en medewerkers op de afdeling Bloed-
celresearch dit proces in vitro gaan bestude-
ren. Zij ontdekten toen dat het SIRP� (signal 
regulatory protein-�) op de granulocyten een 
interactie aangaat met de CD47 moleculen 
op de tumorcellen, en dat deze interactie 
remmend werkt op het dodingsproces. Het 
bestaan van deze interactie was al langer be-
kend, want alle levende cellen in ons lichaam 
dragen CD47 en worden hiermee beschermd 
tegen de aggressieve werking van fagocyte-
rende cellen zoals granulocyten. Maar dat 
ook tumorcellen CD47 dragen en hiermee het 
dodingsproces remmen was nog niet bekend. 
Duidelijk werd dit echter aangetoond door 
een antistof tegen CD47 of tegen SIRP� toe te 
voegen. Onder die omstandigheden werden 
aanzienlijk meer tumorcellen dood gemaakt 
dan zonder deze antistoffen. Ook als in een 
muis het cytoplasmatische deel van SIRP�

werd verwijderd konden de granulocyten van 
deze muis veel beter tumorcellen doden dan 
de granulocyten van de oorspronkelijke muis. 
Dit heeft veel informatie opgeleverd hoe het 
CD47-SIRP� system werkt, maar niet hoe pre-
cies de granulocyten de tumorcellen doden.

Dr. Hanke Matlung, post-doc bij Van den 
Berg, vertelt hierover. “We hebben granulo-

cyten gebruikt van heel bijzondere patiënten, 
met goed gedefi nieerde genetische afwijkin-
gen. Sommige patiënten hadden een gebrek 
aan membraanfusie tussen de granules in 
de granulocyten en het buitenmembraan. 
Als een granulocyt materiaal van buiten op-
neemt, bijvoorbeeld een bacterie, dan komt 
dit terecht in een vacuole in de cel, omgeven 
door een deel van het buitenmembraan. 
Vervolgens fuseert dit vacuolemembraan 
met granules in de cel, zodat de inhoud van 
de granules in de vacuole, bij de bacterie, 
terecht komt en zijn verterende werking kan 
beginnen. Dit laatste proces was gestoord bij 
deze patiënten. Verder wordt tijdens dit proces 
een enzym aangezet dat grote hoeveelheden 
reactieve zuurstofproducten maakt, wat ook 
nodig is voor adequate bacteriedoding. Er 
zijn andere patiënten die dat niet kunnen. 
We vroegen ons dus af of deze processen, die 
essentieel zijn bij bacteriedoding, ook een 
rol spelen bij tumorceldoding. Maar nee, de 
granulocyten van deze patiënten waren net 
zo goed als normale granulocyten in staat 
om tumorcellen te doden.”

Van den Berg: “Wat ons wel op het spoor 
gezet heeft is een nieuwe microscopische 
techniek: live cell imaging, waarbij individuele 
levende cellen met een fl uorescentiemicro-
scoop worden geanalyseerd. We hadden 
het membraan van de tumorcellen van een 
fl uorescente kleurstof voorzien, en konden nu 
volgen hoe granulocyten contact maken met 
een tumorcel en er vervolgens een hapje uit 
nemen. Daarna zagen we de granulocyt met 
binnenin een stukje gekleurd tumorcelmem-
braan weer wegkruipen. Dit proces staat bij 
andere cellen bekend als trogocytose, naar 
het Griekse trogos: knabbelen. Opvallend 
was dat de trogocytose van granulocyten 
tegen tumorcellen precies in plaats en tijd 
samenviel met het doden (lyseren) van de 
tumorcellen. Het leek er dus op dat granulo-
cyten happen nemen uit het membraan van 
de tumorcellen, en ze op die manier kapot 
maken. Wanneer we het trogocytoseproces 
blokkeerden met remmers van de signaal-
transductie die dit proces aanzet, dan remden 
we ook het doden. Deze vorm van celdood 
is volstrekt uniek voor granulocyten: andere 

Timo van den Berg (Hilversum, 1964) studeerde 
biologie aan de Universteit van Amsterdam. Hij 
promoveerde in 1992 op een immunologisch 
onderzoek aan de Vrije universiteit. Hij werkte 
vervolgens als postdoc en universitair docent aan 
de afdeling Celbiologie en Immunologie van de 
VU. In 2007 kwam hij naar Sanquin Research als 
hoofd van het Fagocytenlaboratorium. Sinds 2010 
leidt hij eveneens de afdeling Bloedcel Research.
t.k.vandenberg@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/timo-van-den-
berg/18/415/309

Hanke Matlung (Deventer, 1981) studeerde bio-
medische technologie in Eindhoven. Zij liep stage 
bij de National University of Singapore. In 2006 
werd zij promovendus bij de afdelingen biomedische 
technologie & fysica en medische biochemie van 
het AMC. In 2011 promoveerde Matlung aan de 
Universiteit van Amsterdam met het proefschrift 
‘Infl ammation and transglutaminases in vascular 
remodeling and atherosclerosis’. Sinds 2011 is 
zij postdoc bij de afdeling Bloedcel Research van 
Sanquin.
h.matlung@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/hanke-matlung/5/ba9/a24
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cellen gebruiken trogocytose alleen voor cel-
cel communicatie.”

Maar, zoals zo vaak, het leven is nog inge-
wikkelder dan in eerste instantie gedacht 
wordt. Matlung: “Toen we de cellen van een 
patiënt met een stoornis in de cytoskelet-
opbouw gebruikten, zagen we dat deze 
granulocyten wel hapjes namen uit de 
tumorcellen, maar geen lysis veroorzaakten. 

Dus trogocytose zonder celdoding. Is trogo-
cytose dan een bijverschijnsel, niet essentieel 
voor tumorceldoding door granulocyten? Wij 
vermoeden dat na cel-cel contact een netwerk 
van actinefi lamenten onder dat contact moet 
worden opgebouwd in de granulocyt om het 
contact met de tumorcel te verankeren. Onze 
hypothese is dat deze verankering nodig is 
om de granulocyt stevig aan de tumorcel 
te kunnen laten trekken. De fi guur laat dit 
zien. Het is speculatie, maar wij denken dat 
de granulocyten van deze speciale patiënt 
dus wel hapjes namen uit de tumorcel, maar 
dat deze hapjes te bescheiden waren om de 
tumorcel dood te maken. De live cel ima-
ging techniek is niet gevoelig genoeg om dit 
process te kunnen kwantifi ceren. We zijn nu 
bezig om de signaal-transductieroutes die 
bij het proces van trogocytose betrokken zijn 
nader uit te zoeken.”

Van den Berg benadrukt het klinische belang 
van deze bevindingen. “Antistoffen tegen 
tumoren worden heel algemeen voor therapie 

gebruikt. Monoclonalen zoals cetuximab,
trastuzimab en rituximab worden op grote 
schaal gebruikt, maar lang niet bij alle 
patiënten met voldoende effect. Daardoor 
moeten de patiënten ook veelal nog behandeld 
worden met belastende chemotherapie. Door 
deze biologicals te combineren met antistoffen 
tegen het CD47-SIRP� system zou het effect 
veel groter kunnen worden, en daarmee zou 
de belastende chemotherapie kunnen worden 
gereduceerd of achterwege gelaten kunnen 
worden. De mate van effectiviteit blijft wel 
afhankelijk van de capaciteit van de granulo-
cyten van de patiënt en van de weerstand 
van de tumoren. Een aanwijzing voor de 
in-vivo relevantie van dit systeem hebben we 
gevonden in samenwerking met de groep van 
Paul Kubes uit Calgary, Canada. Daar zijn 
muizen ingespoten met kankercellen, en na 
uitgroei daarvan hebben we antistoffen tegen 
de kankercellen en remmers tegen CD47-
SIRP� toegediend. Dat had een duidelijk 
effect op de afweer tegen de tumoren. Ook 
bij de mens speelt deze vorm van afweer 
waarschijnlijk een rol, want in biopten van 
borstkankerweefsel vonden we neutrofi ele 
granulocyten die tumormateriaal hadden 
opgenomen.” 

Het zou inderdaad heel mooi zijn als deze 
bevindingen uiteindelijk leiden tot verbete-
ring in de behandeling van kankerpatiënten. 
Matlung en Van den Berg trekken er hard 
aan.

Dit schema laat zien hoe het proces van tumorceldoding 
door granulocyten in stappen verloopt. Allereerst maakt 
de granulocyt contact met de tumorcel (a). De tumorcel is 
bedekt met IgG antistoffen tegen oppervlakte-eiwitten op de 
tumorcel (opsonized). De Fc delen van deze antistoffen zijn 
naar buiten gericht en maken contact met de Fc receptoren 
op de granulocyt. Dit leidt tot activatie van integrinen op de 
granulocyt en tot versterking van het contact (de synaps). Dit 
activatieproces wordt geremd door CD47-SIRPa interactie (b). 
Wordt deze rem geblokkeerd, dan vindt verdere opbouw van 
het cytoskelet rond de synaps plaats, waardoor de granulocyt 
stevig kan gaan trekken aan het membraan van de tumor-
cel, wat uiteindelijk tot lysis van de tumorcel zal leiden (c). 
Daarna kan de granulocyt delen van de tumorcel opnemen 
en verteren (d). Het hele proces wordt trogoptose (celdood 
door trogocytose) genoemd. (Beeld: Joost Bakker, Scicomvisuals)
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Introductie haplo-
identieke donorstamcel-
transplantaties

Klinische studie

Frank van Kolfschoten

Nederlandse transplantatiecentra, waaronder 
het VUmc, zijn begonnen met haplo-identieke 
donorstamceltransplantaties (haplo-SCT) bij 
patiënten met hematologische maligniteiten 
voor wie geen HLA-identieke sibling (broer sibling (broer sibling
of zus) of onverwante donor kan worden 
gevonden. Tot nu toe werd deze patiënten 
een mismatched onverwante donor of navel-
strengbloedtransplantatie aangeboden.

Nederlandse transplantatiecentra gaan in 
de situatie dat er geen HLA-identieke donor 
beschikbaar is, hun arsenaal aan alternatieve 
opties uitbreiden. Zij kunnen voortaan naast 
de keuze voor een mismatched onverwante 
donor of navelstrengbloedtransplantatie 
nu ook kiezen voor een haplo-identieke (zie 
kader) donortransplantatie. Dit geldt voor-
namelijk voor de behandeling van hemato-
logische maligniteiten, zoals acute myeloide 
leukemie en myelodysplastisch syndroom.
Bij een allo-gene stamceltransplantatie (SCT) 
heeft het nog altijd de voorkeur om een HLA-
identieke broer of zus als donor te gebruike. Als 
die er niet zijn, is een volledig HLA gematchte 
onverwante donor uit de wereldbank voorals-
nog de tweede keus. De wereldbank (Bone 
Marrow Donors Worldwide) bevat momenteel 
ruim 29 miljoen stamceldonoren. “Ondanks dit 
enorme aantal donoren is er geen garantie dat 
we voor elke patiënt een goede donor kunnen 
vinden in de wereldbank. Dit speelt met name 
bij patiënten met een niet-kaukasische achter-
grond vanwege het feit dat zij een ongebruike-
lijke HLA-typering kunnen hebben”, zegt 
dr. Ellen Meijer, internist-hematoloog bij het 
VUmc.
In die situatie zijn er sinds enige jaren twee 
alternatieven, namelijk het gebruik van een 
mismatched onverwante donor of van navel-
strengbloedeenheden. De keuze daaruit wordt 
lokaal bepaald, afhankelijk van specifi eke 
eigenschappen van het transplantatiepro-
gramma in de desbetreffende centra. Een van 
de nadelen van transplantaties met navel-
strengbloedeenheden is dat patiënten lang 
opgenomen zijn vanwege het trage herstel 
van bloedcelwaarden. “Bij alle vormen van 
transplantatie hebben patiënten tot wel een 
jaar na de transplantatie een verhoogd in-
fectierisico, maar na navelstrengbloedtrans-

plantaties is dit risico extra uitgesproken”, 
zegt Meijer. Een ander nadeel is dat er na een 
navelstrengbloedtransplantatie geen moge-
lijkheden meer zijn tot verdere behandeling 
in geval van een recidief, zoals een donor-
lymfocyteninfusie. Daarnaast zijn navel-
strengbloedeenheden duur. Haplo-identieke 
donortransplantaties zijn waarschijnlijk 
veel goedkoper, maar wat belangrijker is: de 
huidige literatuur laat zien dat de uiteindelijke 
uitkomst na een haplo-identieke donor-
transplantatie erg goed is en op zijn minst 
gelijkwaardig aan die na navelstrengbloed-
transplantaties of mismatched onverwante 
donortransplantaties. Sommige studies laten 
zelfs een betere uitkomst zien. Een ander 
voordeel van het gebruik van haplo-identieke 
donoren is dat de zoektocht heel snel kan 
gaan en dat familiedonoren zeer gemotiveerd 
zijn om als donor te fungeren.

Haplo-SCT
“In de haplo-identieke setting zijn vaak meer-
dere potentiële donoren beschikbaar, name-
lijk naast siblings ook ouders, kinderen en 
neven/nichten omdat er slechts één haplo-ty-
pe identiek hoeft te zijn aan de patiënt”, zegt 
dr. Wendy Swelsen, adviseur transplantatie-
immunologie in het laboratorium HLA Diag-
nostiek van Sanquin. “Belangrijk is wel om 
de aanwezigheid van HLA-antistoffen gericht 
tegen de gemismatchte HLA-antigenen uit te 
sluiten. Als de patiënt HLA-antistoffen heeft 
tegen het gemismatchte haplotype valt het 
desbetreffende familielid alsnog af als donor.”
In het verleden waren haplo-identieke donor-
transplantaties zeer risicovol vanwege de 
volledige T-cel-depletie die nodig was ter 
voorkoming van graft-versus-hostziekte. Een 
nadeel van deze volledige T-cel-depletie is 
het enorme risico op fatale opportunistische 
(vaak virale) infecties, waardoor destijds de 
transplantatie gerelateerde mortaliteit opliep 
tot 40%. De afgelopen jaren is in het Johns 
Hopkins instituut in Baltimore een nieuwe 
haplo-SCT procedure ontwikkeld waarbij de 
patiënt in de vroege posttransplantatiefase 
chemotherapie (hoge dosis cyclofosfamide) 
krijgt toegediend. Dit leidt tot een selectieve 
T-cel-depletie van snel prolifererende allo-
reactieve T-cellen. 

Ellen Meijer (Amerongen, 1966) studeerde genees-
kunde aan de Universiteit van Utrecht en werd 
aan dezelfde universiteit opgeleid tot internist-
hematoloog. Zij promoveerde in 2003 op het 
onderwerp ‘T cell immunodefi ciency and severe 
herpes virus infections after allogeneic stem cell 
transplantation’. Zij is als internist-hematoloog 
werkzaam in het VU medisch centrum en vervult 
daar de rol van programma-directeur van het he-
matopoïetische stamceltransplantatieprogramma.
el.meijer@vumc.nl
nl.linkedin.com/in/ellen-meijer-0a094862

Wendy Swelsen (Heerlen, 1978) studeerde 
biomedische gezondheidswetenschappen aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2005 promo-
veerde zij aan de Universiteit van Maastricht op 
het onderwerp genetisch polymorfi sme van HLA 
klasse I. Daarna trad zij in dienst bij Sanquin. 
Momenteel is zij hoofd laboratorium van de afde-
ling Immunogenetica en tevens werkzaam in de 
functie van consulent Advisering Transplantatie 
Immunologie. Sinds april 2015 is zij in opleiding 
tot medisch immunoloog.
w.swelsen@sanquin.nl
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Richtlijn
Er is volgens Meijer mogelijk ook een kosten-
argument om te kiezen voor haplo-SCT boven 
navelstrengbloedeenheden. “We gaan nog 
een kosteneffectiviteitsanalyse uitvoeren 
waarbij haplo-SCT en navelstrengbloedtrans-
plantaties worden vergeleken.”
Aangezien er in de haplo-setting vaak meer-
dere potentiële stamceldonoren zijn, is de 
prioritering van non-HLA variabelen volgens 
Swelsen erg belangrijk. Op dit moment is 
deze prioritering nog niet volledig uitgekris-
talliseerd, maar een jonge mannelijke donor 
lijkt de voorkeur te hebben. In de setting van 
haplo-identieke donor transplantaties zijn er 
aanwijzingen dat de origine van het gemis-
matchte haplotype (van vader of moeder) 
een rol speelt in de uiteindelijke uitkomst. 
Als de patiënt en de haplo-identieke broer/
zus allebei hetzelfde haplotype van vader 
geërfd hebben, zijn zij gemismatcht voor het 
haplotype van moeder, dat is dus een NIMA 
(non-inherited maternal antigens) mismatch. 
Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan 
NIMA in utero tolerantie induceert en dat een 
haplo-identieke donor transplantatie met een 
NIMA gemismatchte broer of zus gepaard 
gaat met minder graft-versus-hostziekte.
De prioritering van ander factoren zoals cyto-
megalovirus (CMV) serostatus en bloedgroep 
moet ook nog verder worden onderzocht.
Zo zijn er meer openstaande vragen die 
clinici en immunologen in de transplantatie-
centra en HLA-labs samen moeten oplossen. 
Dat zal uiteindelijk vastgelegd gaan worden 
in een richtlijn ‘HLA typering en donorkeuze’ 
van de HOVON HLA Werkgroep Nederland.

Haplotype: de combinatie van HLA allelen die zich op 
1 chromosoom bevinden. Elk mens heeft dus 2 haplotypes. 

Bij een volledige HLA-match zijn de beide haplotypes identiek 
tussen patiënt en donor. Bij een haplo-identieke donor is er 
slechts 1 haplotype identiek. 

Organisatie

Juridische herstructurering 
Sanquin

vallen onder Sanquin Holding, waarvan de 
not-for-proft Stichting Sanquin Bloedvoor-
ziening voor honderd procent eigenaar is. 
Qua dienstverlening brengt deze herstructure-
ring geen verandering voor onze klanten met 
zich mee. Ook de contactpersonen 
veranderen niet. Alle klanten van Sanquin 
worden per brief nog geïnformeerd over de 
administratieve consequenties.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Bloedbank

Research en LabServices

Tissues & Cells

Plasma Products BV

Reagents BV

Diagnostiek BV
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Sanquin is actief in zowel het publieke 
domein (bloedbank) als het private domein 
(diagnostische diensten, productie van 
geneesmiddelen en reagentia). De minister 
van VWS wil graag dat de publieke en markt-
conforme activiteiten van Sanquin juridisch 
gescheiden zijn, zodat onze wettelijke taak – 
de bloedvoorziening – geen risico loopt door 
marktconforme activiteiten.

Ook Sanquin zelf vindt deze scheiding belang-
rijk, omdat het transparant is en omdat het 
qua fi nanciële huishouding overzichtelijker 
is. Het geeft meer duidelijkheid, ook voor 
externe partijen waarmee de verschillende 
organisatieonderdelen samenwerken.
Als onderdeel van deze juridische herstructu-
rering heeft Stichting Sanquin al op 24 april 
2015 haar divisie Plasma Products onder-
gebracht in de juridische entiteit Sanquin 
Plasma Products BV.
Sanquin brengt nu ook de marktconforme 
divisies Diagnostiek en Reagents onder in af-
zonderlijke juridische entiteiten. Per 1 januari 
2017 worden de divisie Reagents en de divisie 
Diagnostiek een besloten vennootschap. Het 
Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin 
(NSS) wordt ondergebracht bij de Divisie 
Research & LabServices. 
Sanquin Plasma Products BV, Sanquin 
Reagents BV en Sanquin Diagnostiek BV 

Alle in het oranje vlak genoemde onderdelen van Sanquin 
blijven in Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Het Nationaal 
Screeningslaboratorium Sanquin wordt ondergebracht bij de 
Divisie Research & LabServices.
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Proefschriften

Roel Gazendam
28 september 2016
Neutrophil microbial killing 
mechanisms. Lessons learned from 
primary immunodefi ciencies
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Co-promotores: 
Dr. T.K. van den Berg 
en prof. dr. D. Roos
Universiteit van Amsterdam

Invasieve infecties met schim-
mels en bacteriën komen steeds 
vaker voor als gevolg van 
immunosuppressie bij voort-
gaande intensivering van de 
huidige chemotherapie. Deze 
opportunistische infecties zijn 
moeilijk te behandelen en gaan 
gepaard met een hoge mor-
taliteit van 40-90%. Neutro-
fi ele granulocyten spelen de 
belangrijkste rol in het voor-
kómen van invasieve infecties 
met bacteriën en schimmels. 
Neutropenie en dysfuncties van 
de neutrofi ele granulocyt, zoals 
bij patiënten met Chronische 
Granulomateuze Ziekte (CGD), 
zijn predisponerende factoren 
voor een systemische schim-
mel- en bacteriële infectie. In 

de kliniek worden ernstig zieke 
patiënten met een neutropenie 
en een systemische infectie die 
niet goed op antimicrobiële 
medicatie reageren behandeld 
met granulocytentransfusies. 
Om een hoge concentratie cir-
culerende neutrofi ele granulo-
cyten voor transfusie te krijgen 
worden de donors behandeld 
met ‘Granulocyte-colony 
Stimulating Factor’ (G-CSF) in 
combinatie met dexamethason. 
Een studie heeft uitgewezen dat 
de neutrofi ele granulocyten 
van G-CSF/dexamethason-
behandelde donors een andere 
genetische opmaak hebben dan 
de neutrofi ele granulocyten van 
onbehandelde donors.
In deze G-CSF/dexamethason-
gemobiliseerde neutrofi ele 
granulocyten komen genen die 
een belangrijke rol spelen in de 
afweer tegen microben minder 
tot expressie. Eén van deze 
genen is het CARD9 gen. In de 
laatste jaren is bekend gewor-
den dat het signaleringseiwit 
CARD9, dat voornamelijk tot 
expressie komt in myeloïde cel-
len, een rol speelt in het voorkó-
men van invasieve infecties met 
schimmels in de hersenen en 
de lever maar ook in de darm. 
In dit proefschrift is onderzocht 
welke mechanismen neutrofi ele 
granulocyten precies gebruiken 
om bacteriën en schimmels te 
doden en of CARD9 in dit cel-
type daarbij een rol speelt.
Het werk beschreven in dit 
proefschrift tracht meer inzicht 
te geven in de afweermechanis-
men van de neutrofi ele granulo-
cyten in de mens, onder andere 
door het onderzoek van cellen 
van patiënten met primaire im-
munodefi ciënties.

Tamara Stegman
29 september 2016
Immune responses to red blood cell 
antigens
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: 
Dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Het onderzoek dat in dit 
proefschrift is beschreven is 
gericht op het ophelderen van 
het werkingsmechanisme van 
anti-rhesusD. Anti-D Ig wordt 
profylactisch toegediend om 
alloimmunisatie tegen het im-
munogene rhesusD-antigen te 
voorkomen bij rhesusD-nega-
tieve vrouwen die zwanger zijn 
van een rhesusD-positief kind. 
Het plasma van vrouwen die 
werden geïmmuniseerd tijdens 
de zwangerschap wordt gepoold 
om anti-D Ig te produceren. 
Profylactische toediening van 
anti-D Ig is is één van de meest 
succesvolle klinische toepassin-
gen van antistof-gemedieerde 
immuunsuppressie. Dit succes 
leidt ertoe dat minder vrouwen 
geïmmuniseerd raken, maar 
dat het ook moeilijker wordt om 

voldoende vrouwen te vinden 
die bereid zijn anti-D-donor te 
worden. Een donoronafhankelijke 
recombinant monoklonale anti-
stof zou hiervoor de gewenste 
oplossing kunnen zijn. De 
productie hiervan is echter nog 
niet goed mogelijk omdat het 
werkingsmechanisme onvol-
doende bekend is. Opheldering 
van dit werkingsmechanisme 
is moeilijk bij gebrek aan een 
goed experimenteel model. In 
dit proefschrift wordt beschreven 
hoe een geschikt experimen-
teel model is gevonden door te 
zoeken naar eiwitten die nodig 
zijn om een stabiele expres-
sie van RhD te krijgen in een 
erytroblastaire cellijn. Verder 
zijn RhD varianten gekarakteri-
seerd in RhD-negatieve vrouwen 
om het risico op immunisatie te 
voorspellen. Met gebruikmaking 
van mens- en diermodellen is 
ontdekt dat – in tegenstelling tot 
wat altijd is gedacht – er geen 
relatie bestaat tussen bloedcel-
klaring en alloimmunisatie. 
We hebben gevonden dat de 
alloimmunisatie sterk afhan-
kelijk is van de IgG-subklasse 
van het anti-RhD Ig. Daarnaast 
beschrijven we een nieuwe tech-
niek om IgG binding aan Fc�R 
te meten door gebruik te maken 
van geopsoniseerde rode bloed-
cellen aan een Fc�R-biosensor. 
De rol van Fc�R-polymorfi smen 
bij de ontwikkeling van rode-
bloedcel alloantistoffen wordt 
ook besproken.

Roel Gazendam Tamara Stegman
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Elena Kostova
5 oktober 2016
True blood. From storage to 
immune adherence clearance
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Copromotor: 
Dr. R van Bruggen
Universiteit van Amsterdam

De rode bloedcel (RBC) is een 
uniek type cel. De belangrijkste 
functie van RBC’s is het vervoe-
ren van zuurstof uit de longen 
naar verschillende weefsels en 
organen. RBC transfusie kan le-
vensreddend zijn voor patiënten 
die een tekort aan rode bloedcel-
len hebben, bijvoorbeeld na een 
ongeluk of operatie; maar ook 
bij mensen die een aangeboren 
afwijking hebben die leidt tot 
anemie. Hoewel de gunstige 
effecten van RBC transfusie dui-
delijk zijn, zijn er ook negatieve 
effecten van bloedtransfusies. 
RBC’s veranderen tijdens het 
bewaren in bloedbanken, wat 
leidt tot vermindering van 
de functie en levensduur van 
RBC’s na transfusie. Kostova 
en collega’s van de afdeling 
Bloedcelresearch onderzoch-

ten de veranderingen in lang 
bewaarde RBC’s. Daarbij werd 
onder meer gevonden dat kali-
umlekkage tijdens het bewaren 
van RBC’s uiteindelijk resulteert 
in het afsnoeren van blaasjes. 
Deze blaasjes zouden vaatver-
nauwing en trombose kunnen 
veroorzaken bij de ontvanger na 
transfusie. Om de cellulaire pro-
cessen die betrokken zijn bij het 
afsnoeren van de blaasjes nader 
in kaart te brengen hebben 
de onderzoekers verschillende 
verzamelingen farmacologische 
remmers gescreend voor hun 
effecten op de afsnoering van 
blaasjes van RBC van gezonde 
donors. Op deze wijze hebben 
Kostova c.s. nieuwe cellulaire 
processen ontdekt die betrokken 
zijn bij het afsnoeren van deze 
blaasjes. Verder hebben ze de rol 
van RBC’s in immune adheren-
ce clearance (IAC) onderzocht. 
IAC is het proces waarbij RBC’s 
micro-organismen binden via 
complement receptor 1 (CR1) op 
hun oppervlak. Na de binding 
vervoeren RBC’s het micro-
organisme naar macrofagen 
in de milt en lever, waar de 
opname van de microbe door 
deze fagocyten plaats vindt. Om 
de onderliggende mechanismen 
van IAC te begrijpen, ontwikkel-
den de onderzoekers een test om 
de overdracht van de microben 
van RBC’s aan macrofagen 
gedetailleerd te kunnen volgen. 
Uit deze experimenten blijkt 
dat RBC’s een veel actievere rol 
spelen bij de binding en over-
dracht van micro-organismen 
aan macrofagen dan tot nu toe 
gedacht werd.

Ryanne Lieshout-Krikke
29 november 2016
Residual infectious risks in blood 
transfusion
Promotores:
Prof. dr. H.L. Zaaijer 
en prof. dr. R.A.W. van Lier
Universiteit van Amsterdam

De bloedveiligheid in Westerse 
landen staat op een zeer hoog 
niveau. Ondanks preventieve 
maatregelen blijft er altijd een 
kleine kans aanwezig dat een 
patiënt toch geïnfecteerd wordt 
via bloedproducten. Dit komt 
enerzijds door onvolmaakte 
donorselectie en anderzijds door 
de diagnostische windowperi-
ode (wel geïnfecteerd, nog geen 
antistoffen) van een screenings-
test. Dit proefschrift beschrijft 
de opbrengst van verschillende 
veiligheidsmaatregelen en het 
risico op infectie via bloedtrans-
fusie in Nederland.
Er wordt inzicht gegeven in het 
risico van infectie bij ontvangers 
die mogelijk zijn blootgesteld 
aan bloedcomponenten van 
donors in de windowperiode 
van hepatitis-B virus (HBV), 
hepatitis-C virus (HCV) of 

human immunodefi ciency virus 
(HIV) infectie; of van chroni-
sche occulte HBV geïnfecteerde 
donors. Door de implementatie 
van HBV DNA-screening op 
bloeddonaties werden chroni-
sche occulte HBV geïnfecteerde 
donors geïdentifi ceerd. HBsAg-
negatieve en HBV DNA-positie-
ve ‘gezonde’ donors zijn met be-
hulp van serologische testen en 
moleculaire analyses gecatego-
riseerd. De toegevoegde waarde 
van predonatie screening is 
onderzocht door de proportie 
van incidente (recente) infecties 
bij nieuwe donors, ‘fi rst-time’ 
(1e donatie) donors en trouwe of 
bekende donors te vergelijken.
Uitbraken van opdoemende 
infectieziekten in het buiten-
land zijn een bedreiging voor 
de bloedveiligheid. Schattingen 
op basis van diverse scenario’s 
geven inzicht in de opbrengst 
van een tijdelijke uitsluiting 
van donors in het risico op een 
opdoemende infectieziekte bij 
een ontvanger via bloedcom-
ponenten van een donor die 
recent is teruggekeerd uit een 
infectieziekterisicogebied. Een 
risicoschatting met behulp van 
het ‘European Up-Front Risk 
Assessment Tool’ is gevalideerd 
met gegevens van klinische 
en laboratoriumbevestigde 
dengue infecties bij Nederlandse 
reizigers.

De studies in het proefschrift 
geven inzicht in de opbrengst 
van- en de benodigde inspan-
ningen bij maatregelen tegen 
infectieuze risico’s van bloed-
transfusie.

www.sanquin.nl/proefschriften

Elena Kostova Ryanne Lieshout-Krikke
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Florentine Thurik

Florentine Thurik
8 december 2016
Cell-free placental DNA beyond 
Down syndrome - Lessons learned 
from fetal RHD genotyping
Promotores: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot 
en prof. dr. A. Franx
Co-promotor: 
Dr. G.C.M.L. Page-Christiaens
Universiteit van Amsterdam

Het is al enige decennia bekend 
dat erfelijk materiaal (DNA) 
van het ongeboren kind tijdens 
de zwangerschap aanwezig is in 
het niet cel-gebonden deel van 
het bloed (plasma en serum) 
van de moeder. Dit DNA is in 
fragmenten aanwezig en is voor 
het grootste deel afkomstig uit 
cellen van de placenta. Men 
spreekt daarom van cel-vrij 
placentair DNA (in het Engels: 
cell-free placental DNA, cfpDNA).
In het eerste deel van het proef-
schrift (hoofdstuk 2-6) wordt de 
zorg rondom hemolytische ziekte 
bij de foetus en pasgeborene 
(HZFP) en foetale/neonatale 
alloimmuun trombocytopenie 
(FNAIT) besproken, alsmede 
het gebruik van cfpDNA voor 

foetale RhD screening in het 
kader van HZFP preventie. 
Thurik en collega’s tonen onder 
andere aan dat de foetale RhD 
screening een betrouwbare 
methode is om gericht anti-D 
profylaxe te geven louter aan 
die RhD-negatieve vrouwen 
waarbij risico op HZFP bestaat. 
Daarnaast wordt aangetoond 
dat een zwangerschap van een 
‘vanishing twin’ (een extra, lege 
vruchtzak) en een beenmerg-
transplantatie in de voorge-
schiedenis een oorzaak kan zijn 
van een fout-positieve foetale 
RhD screeningsuitslag.
In deel twee van het proefschrift 
(hoofdstuk 7-9) ligt de focus op 
de variatie in cfpDNA gehalten, 
en op associaties tussen cfpDNA 
gehalten en zwangerschaps-
complicaties gerelateerd aan 
de placenta. Associaties met 
zwangerschapscomplicaties zo-
als zwangerschapsvergiftiging 
en vroeggeboorte worden 
wel aangetoond wanneer het 
cfpDNA is gemeten in het derde 
trimester, maar niet wanneer 
dit is gemeten in het eerste 
trimester. Daarnaast worden 
geen associaties gevonden tussen 
eerste en derde trimester cfp-
DNA gehalten. Deze resultaten 
tezamen suggereren dat de 
factoren die de derde trimester 
cfpDNA gehalten beïnvloeden 
verschillen van de factoren 
die de eerste trimester cfpDNA 
gehalten beïnvloeden.

Eva Rombout-Sestrienkova
8 december 2016
Erythrocytapheresis, a treatment 
modality in hereditary hemo-
chromatosis
Promotor: 
Prof. dr. A.A.M. Masclee
Co-promotores: 
Dr. G.H. Koek 
en dr. M.G.J. van Kraaij
Universiteit Maastricht

Hereditaire hemochromatose 
is de meest voorkomende auto-
somaal recessieve aandoening 
onder de Noord-Europese bevol-
king en wordt gekenmerkt door 
een toegenomen ijzerabsorptie, 
die kan leiden tot een overma-
tige ijzerstapeling in de weefsels 
en organen, met functieverlies 
als resultaat. De meest frequent 
aangedane organen zijn lever, 
hart, alvleesklier, gewrichten, 
huid en gonaden. Behandeling 
is gebaseerd op het verwijderen 
van overmaat aan lichaamsijzer 
en bestaat uit twee fasen, de 
initiële en de onderhoudsfase. 
Op dit moment is aderlating 
breed geaccepteerd als standaard-
behandeling. Echter, in de laatste 
jaren heeft erytrocytaferese, een 

selectieve afname van erytro-
cyten door middel van een 
afereseprocedure, steeds meer 
aandacht gekregen als alterna-
tieve behandelmethode.
Het doel van dit proefschrift 
was om op een ‘evidence-based’ 
manier de rol van de geperso-
naliseerde erytrocytaferese in 
beide fasen van de behandeling 
te evalueren.
Gevonden werd dat het toepassen 
van gepersonaliseerde erytrocyt-
aferese in de initiële fase van 
behandeling leidt tot signifi -
cante reductie in het totaal 
aantal behandelprocedures en 
totale duur van de behandeling. 
Ondanks dat kosten voor een 
enkele erytrocytafereseprocedure 
ruim 3,5 maal hoger zijn dan 
kosten voor een aderlatings-
procedure, zijn de totale kosten 
voor de gehele initiële fase 
van behandeling, in dezelfde 
grootte-orde, of zelfs lager, in 
vergelijking met aderlating. 
Dit is toe te schrijven aan een 
signifi cante reductie in het 
totaal aantal behandelingen, 
reiskosten en kosten gerelateerd 
aan arbeidsverzuim.
Verder werd een signifi cante 
reductie gevonden in het aantal 
behandelprocedures per jaar, en 
signifi cante verlenging van het 
interval tussen twee behandel-
procedures, tijdens de onder-
houdsfase van de behandeling.
Samenvattend is bewijs geleverd 
dat gepersonaliseerde erytro-
cytaferese een zeer effi ciënte 
behandelmethode is met een 
goede balans tussen effectivi-
teit en kosten en de voorkeur 
verdient als eerstelijns behan-
delmethode voor patiënten met 
hereditaire hemochromatose.

www.sanquin.nl/proefschriften

Eva Rombout-Sestrienkova
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PREPAReS studie naar pathogeen-
geïnactiveerde trombocyten-
concentraten beëindigd

Ontwikkeling bloedtransfusie 
in Nederland

Bloedtransfusies in Nederland 
zijn erg veilig, maar toch blijft 
er een minimaal risico op 
overdracht van infectieziekten. 
Omdat trombocytenconcen-
traten bij kamertemperatuur 
moeten worden bewaard, is het 
een kwetsbaar bloedproduct. Bij 
een recent door Sanquin onder-
zochte methode om pathogenen 
te inactiveren, wordt een lage 
dosering ribofl avine (vitamine 
B2) aan trombocytenconcen-
traten toegevoegd, waarna 
UV-belichting zorgt voor inacti-
vering van virussen, bacteriën 
en witte bloedcellen. De studie 
naar de werkzaamheid van deze 
‘Mirasol-behandelde’ trombo-
cytenconcentraten is eind 2010 
gestart en eind april 2016 
gestaakt. In totaal zijn 567 
patiënten gerandomiseerd, 
waarvan 412 in de vier deel-
nemende Nederlandse centra, 
HagaZiekenhuis, LUMC, Eras-
musMC en MUMC. De overige 
patiënten werden in Canada en 
Noorwegen geïncludeerd.
Trombocyten worden gegeven 
ter voorkoming van bloedingen. 
De geïncludeerde patiënten zijn 
dagelijks op verschijnselen van 
bloedingen onderzocht om te 
onderzoeken of er een verschil 
was tussen patiënten die waren 
gerandomiseerd om onbehan-
delde trombocyten te ontvangen 
versus Mirasol-behandelde 
trombocyten. Daarnaast, omdat 
ook witte bloedcellen worden 
geïnactiveerd, is gemeten of er 
een verschil is in de mate van 
HLA-antistofvorming, en de 
daaruit voortvloeiende refracta-
riteit tegen trombocytentrans-
fusies.
De resultaten zijn begin 2017 
beschikbaar.

Op de website van Sanquin is 
een historisch overzicht versche-
nen van de ontwikkeling van de 
bloedtransfusie in Nederland. 
Het is geschreven door iemand 
die het grootste deel van deze 
ontwikkeling zelf heeft meege-
maakt en er ook intensief aan 
heeft bijgedragen, namelijk 
dr. Hans Loos, die van 1959 tot 
1996 op het CLB, de voorloper 
van Sanquin, heeft gewerkt. 
Aan de orde komen onderwer-
pen als de ontwikkeling van 
bloedafname-apparatuur, de 
scheiding van bloed in eiwit- en 
celcomponenten, de verbetering 
van bewaarcondities voor deze 
componenten, het bepalen van 
donor-afhankelijke kenmerken 
van celpreparaten, de controle 
op pathogene micro-organis-
men, de automatisering van 
deze processen, het ontwikkelen 
van specifi eke componentendo-
naties via aferese, het farma-
ceutisch vervaardigen van 
bloedproducten, de vercommer-
cialisering van de bloedeiwit-
productie, het samengaan van 
bloedbanken en CLB tot één 
landelijke organisatie Sanquin, 
de noodzaak tot schaalver-
groting van de bereiding van 
speciale eiwitproducten, en de 
samenwerking tussen Sanquin 
laboratoria en productieafde-
ling ter verbetering van de 
kwaliteit van de producten en 
beter begrip van de biologische 
werking ervan. Het artikel toont 
duidelijk hoezeer de ontwikke-
ling van de bloedtransfusieprak-
tijk in Nederland een voorbeeld 
is geweest, en nog is, voor de 
rest van de wereld.

www.bloedbeeld.nl

Actueel

Exposities Galerie Joghem

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

28 februari – 5 mei 2017
Bente Wilms
9 mei – 30 juni 2017
Jhonie van Boeijen

www.sanquin.nl/exposities

Historie Exposities
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Anja Leyte 
Huidige functie
Unitvoorzitter Klinische Chemie OLVG, Flevoziekenhuis, 
MCZuiderzee
Promotiejaar
1991
Titel proefschrift
Human blood-coagulation Factor VIII and its interaction with 
von Willebrand Factor
Promotor
Prof. dr. P. Borst
Co-promotores
Dr. J.A. van Mourik en 
dr. H. Pannekoek

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.

Het gesprek met Anja Leyte (Leiden, 1959) 
vindt anders dan anders plaats bij Sanquin. 
Na haar opleiding biologie – gestart bij de VU, 
maar afgestudeerd in Leiden – solliciteerde zij 
op een promotieplek bij het toenmalige CLB. 
“Factor VIII (FVIII) was net gekloneerd en 
mijn onderzoek had betrekking op de relatie 
tussen structuur en functie. Ik stapte in een 
lopend onderzoekproject. De bedoeling was 
om FVIII zelf te gaan maken en niet meer 
afhankelijk te zijn van menselijk plasma. Er 
was ook interesse vanuit de farmaceutische 
industrie. De gedachte was ‘Het gen is er en 
nu gaat het gebeuren’. Op zich viel dat tegen: 
recombinant FVIII tot expressie brengen was 
erg moeilijk. Maar uiteindelijk is het toch 
goed gekomen – vooral toen ik een test voor 
de binding tussen FVIII en von Willebrand 
Factor voor elkaar had gekregen – en ben ik 
gepromoveerd.” 

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
Het onderzoek vond de eerste paar jaar plaats 
op de afdeling Moleculaire Biologie, bij Hans 
Pannekoek, en daarna op de afdeling Stolling 
bij Jan van Mourik. Ik heb er naast al het 
praktische werk onder meer geleerd om goed 
en zorgvuldig te schrijven en een gedegen 
voordracht te houden. Iets wat ook in mijn 
huidige functie goed van pas komt. Van Hans 
Zaaijer heb ik aan een van de weinige pc’s 
alle ins-en-outs van Lotus123 geleerd – het 
was echt het begin van de automatisering – 
nu werk ik met Excel natuurlijk, maar dit was 
wel een goede basis. Met twee zwangerschap-
pen tijdens je promotieonderzoek leer je ook 
door te zetten. Sommige collega’s zeiden ‘die 
promotie kun je nu wel vergeten’, maar mijn 
promotor, Piet Borst, vond dat onzin; dus die 
promotie kwam er toch.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Aan het eind van mijn promotieonderzoek 
ontdekten we dat voor de interactie tussen 
FVIII en VWF een modifi catie van 1 specifi ek 
aminozuur (een tyrosine) belangrijk was. Bij 

het EMBL werkte daar een groep aan en daar 
hebben we samen over kunnen publiceren. 
Met een EMBO-beurs kon ik daarna als 
post-doc in Heidelberg aan de slag op heel 
ander onderzoek over eiwit-transport in 
cellen. Het liefst had ik die onderzoekslijn in 
Nederland voortgezet met een eigen groep, 
maar met het toenmalige onderzoekklimaat 
in Nederland was dat moeilijk te realiseren. 
Ik heb nog twee jaar als post-doc op het NKI 
gewerkt en kwam daarbij op het spoor van 
de klinische chemie. Op het AMC kwam een 
opleidingsplaats beschikbaar en later kon ik 
aan de slag bij het Slotervaart Ziekenhuis en 
daarna het OLVG. Het koste mij wel moeite 
om de overgang van de ‘diepte’ van het 
onderzoek naar de ‘breedte’ van de klinische 
chemie te maken, maar mijn belangstel-
ling voor stolling kon ik gelukkig kwijt in de 
specialisatie hematologie. Ik heb daarnaast 
gelukkig ook nog wat tijd gehad om onder-
zoek te doen.”

Wat doet u nu?
“Ik ben nu veel meer managerial bezig. Als 
unit / vakgroepvoorzitter Klinische Chemie, 
ook in het samenwerkingsverband van labo-
ratoria van Amsterdamse ziekenhuizen en uit 
de regio, en als voorzitter van het Transitie 
Management Team dat heeft gewerkt aan de 
verzelfstandiging van deze laboratoria, waar 
ook de divisie Diagnostiek van Sanquin in 
participeerde. Nu die alliantie niet doorgaat 
is het Transitie MT gericht op het in andere 
vorm(en) doorzetten van de samenwerking 
tussen de labs, zoals dat aan het begin van 
de alliantievorming in gang is gezet.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Uiteraard heb door de alliantie en nu de 
samenwerking veel te maken met de divisie 
Diagnostiek. Daarnaast ben ik voorzitter van 
de Regionale Gebruikersraad van Sanquin 
en zit ik vanuit het lidmaatschap van de 
Commissie Techniek & Logistiek ook in de 
Landelijke Gebruikersraad. Ik kom vaak over 
de vloer en zie nog veel mensen die er tijdens 
mijn promotieonderzoek ook al waren. En de 
kunst, die was er toen ook al. Zoveel kunst is 
heel sfeerbepalend.”

Anja Leyte
Het gen is er en nu 
gaat het gebeuren

Jan Willem Smeenk

Broedplaats


