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Vanaf 1 september 2010 is prof.
dr. R.A.W. (René) van Lier toe-
getreden tot de Raad van
Bestuur van Sanquin Bloed-
voorziening. Hij volgt hiermee
prof. dr. Ernest Briët op, die in
juni 2010 met pensioen is
gegaan. René van Lier zal zijn
functie in de Raad van Bestuur
combineren met die van 
directeur Research.
Van Lier studeerde geneeskunde
aan de Universiteit van Amster-
dam (1976-1983). Daarna werk-
te hij als promovendus bij het
CLB op het gebied van immuno-
logie, waarna hij in 1988 pro-
moveerde aan de Universiteit
van Amsterdam op het proef-
schrift ‘The immunobiology 
of human T-cell membrane
molecules’. 
Bij het CLB werd hij in 1998
hoofd van de afdeling Immuno-
biologie. In 2000 is hij benoemd
tot hoogleraar in de Experimen-
tele Immunologie aan de
Faculteit der Geneeskunde van
de Universiteit van Amsterdam
en in 2001 tot hoofd van de af-
deling Experimentele Immuno-
logie bij het Academisch
Medisch Centrum (AMC).
Daarnaast coördineerde hij
geruime tijd het onderwijs-
programma immunologie in 
het AMC.
Van Lier is lid van de weten-
schappelijke adviesraden van 
de Stichting MS Research en het
Nederlands Astma Fonds en
voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Immunologie.

Op 26 mei jl. werd in aanwezig-
heid van wetenschapsnestor Jon
van Rood het naar hem 
vernoemde Jon J. van Rood
Centrum voor Klinisch Trans-
fusiegeneeskundig Onderzoek
opgericht. Dit centrum is een 
formele samenwerking tussen 
de raden van bestuur van het
LUMC en Sanquin. Hiermee 
krijgen bestaande onderzoeks-
initiatieven tussen de afdeling
Klinische Transfusie-genees-
kunde van Sanquin Research
geleid door professor Brand en de
afdelingen Immunohematologie
en Bloedtransfusie en Epidemio-
logie van het LUMC, een nog
betere toekomst. Succesvol trans-
fusiegeneeskundig onderzoek
moet door gerandomiseerde 
trials maar ook door slim obser-
vationeel onderzoek, bijvoor-
beeld van al bestaande data-
bestanden, het veld een basis
verschaffen van bewezen 
verbeterde (kosten-) effectiviteit
en grotere veiligheid. Dit kan de
introductie van bijvoorbeeld
nieuwe pathogeengereduceerde 
of anders bewaarde bloedtrans-
fusieproducten betreffen. Maar
ook andere belangrijke vragen
moeten de komende jaren 
worden beantwoord, zoals 
welke triggers en targets we aan-
houden voor transfusies met
rode bloedcellen of bloedplaatjes
en of verregaande matching tus-
sen donors en patiënten nuttig
en kosteneffectief is. Het Jon van
Rood Centrum zal de vele hier-
voor noodzakelijke inspannin-
gen van de betrokkenen in het
veld faciliteren. Anske van der
Bom, epidemioloog, en Jaap Jan
Zwaginga, hematoloog, zijn
hiertoe als brugfiguren tussen
beide organisaties in het Jon van
Rood Centrum gedetacheerd.
Zie persbericht op: www.sanquin.nl/nieuws

Voor de behandeling van de
ziekte van Von Willebrand stelt
Sanquin Wilfactin beschikbaar.
Wilfactin (RVG 32375) bevat
1000 IE Von Willebrandfactor en
wordt opgelost in 10 ml water
voor injecties. Wilfactin kan
worden toegepast bij de behan-
deling van patiënten met de
ziekte van Willebrand als de
behandeling met desmopressine
faalt of is gecontraïndiceerd.
Wilfactin kan worden ingezet
bij:
voorkomen en behandelen van
bloedingen;
ingrepen.
Wilfactin is een hemostaticum
met een hoog gehalte aan Von
Willebrandfactor (> 100 IE vWF:
RCo) en een laag gehalte aan
factor VIII (< 10 IE FVIII). Met
Wilfactin is het mogelijk om
gericht het tekort aan Von
Willebrandfactor te corrigeren
zonder het factor VIII gehalte
significant te laten stijgen. 
Bij frequente behandeling van
de ziekte van Von Willebrand is
het van belang om te hoge 
factor VIII gehaltes te voor-
komen.
Wilfactin is toegevoegd aan de
lijst hemostatica die volledig
worden vergoed, mits de 
behandeling onder de 
verantwoordelijkheid van een
hemofiliebehandelcentrum
wordt uitgevoerd.
Raadpleeg voor nadere informatie de 
bijsluiter van Wilfactin (www.cbg-meb.nl 
of www.wilfactin.nl) of stuur een e-mail aan
marketing@sanquin.nl.

Bloedbeeld is een uitgave van Stichting
Sanquin Bloedvoorziening. Het blad verschijnt
4 maal per jaar in een oplage van 24.000
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan
medisch specialisten, klinisch chemici, zieken-
huisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeks-
instellingen in Nederland en aan medewerkers
van Sanquin. 
Verder ontvangen landelijke advies- en
beleidsorganen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad evenals de rijksoverheid en
persmedia.
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Redactioneel

Anneke de Regt

Trombotische Trombocytopenische Purpura
(TTP) is een stollingsziekte die in het ergste
geval dodelijk kan zijn. Sanquin doet 
onderzoek naar deze ziekte en werkt aan 
de ontwikkeling van een DNA-test die de
opsporing van TTP gaat verbeteren.
Samenwerking tussen onderzoekers van
Sanquin en NKI is beloond met de Amster-
dam Inventor Award. Hun innovatieve 
technologie maakt het mogelijk snel 
specifieke T-cellen op te sporen die ons
beschermen tegen binnengedrongen micro-
organismen en kanker. De ontwikkeling van
een groot aantal nieuwe vaccins en immuno-
therapieën kan hierdoor worden versneld.
Zijn bloedtransfusies kosteneffectief? 
De PROTON-studie heeft een databank
opgezet met gegevens over ontvangers 
van bloedtransfusies. Hiermee kan worden
berekend of nieuwe veiligheidstests kosten-
effectief zijn.

U kunt de edities van Bloedbeeld ook vinden
op de website van Sanquin:
www.sanquin.nl/bloedbeeld
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Zo vroeg mogelijk bepalen van het geslacht van een 
ongeboren vrucht kan belangrijk zijn bij ernstige geslachts-
gebonden erfelijke aandoeningen, zoals de ziekte van
Duchenne, die alleen bij jongetjes voorkomt. Arts-onder-
zoeker drs. Peter Scheffer evalueerde bij de afdeling
Experimentele Immunohematologie een methode om het
geslacht van de foetus te bepalen via het bloed van de 
moeder. De techniek is al geschikt vanaf zeven weken 
zwangerschap, vier tot vijf weken eerder dan via een vlokken-
test. Bovendien bedreigt de test de zwangerschap niet omdat
er geen vruchtwaterpunctie voor nodig is. In maternaal
bloed zitten geringe hoeveelheden DNA van de foetus die
afkomstig zijn van afgestorven foetale cellen in de placenta.
Dit DNA wordt snel afgebroken, maar kan met DNA-
amplificatietechnieken (PCR) worden aangetoond. “We 
kunnen alleen zoeken naar DNA-sequenties die de foetus wel
heeft en de moeder niet, want het bloed bevat ook moederlijk
DNA. Daarom gebruiken we stukjes DNA van het Y-chromo-
soom, dat de moeder immers niet heeft”, zegt Scheffer.
Als sequenties van het Y-chromosoom niet aantoonbaar zijn
is de vrucht waarschijnlijk een meisje, maar ook kan de test
gefaald hebben. Daarom testen de onderzoekers ook op de
aanwezigheid van polymorfismen van vier tot vijf nucleo-
tiden in het DNA die de moeder niet heeft. Scheffer: “Zo
weten we dat we werkelijk het DNA van de foetus hebben
kunnen testen. Bovendien kan zo'n test, behalve het geslacht,
ook aan het licht brengen of een foetus rhesusfactoren heeft

die bij de moeder een afweerreactie opwekken – de rhesus-
baby's.” Bij meer dan tweehonderd zwangere vrouwen is de
uitkomst van de test vergeleken met het geslacht van het
geboren kind. De test bleek honderd procent specifiek en 
sensitief te zijn. "Wij hebben de test bestudeerd in een dage-
lijkse setting van een routinematige service van Sanquin.”
De vroege geslachtsbepaling is niet alleen belangrijk bij het,
door een vroege abortus, kunnen voorkomen van ernstige
erfelijke aandoeningen bij jongetjes, maar ook voor het 
tijdens de zwangerschap behandelen van bepaalde aan-
doeningen bij meisjes.

Cellulaire fundamenten van bloedstolling
Dr. Maartje van den Biggelaar van de afdeling Plasma
Eiwitten dook diep in de endotheelcellen van de bloedvaten
op zoek naar de biologie van factoren die betrokken zijn bij
de bloedstolling. Ze concentreerde zich op de bekende factor
VIII (FVIII) en de zogeheten Von Willebrand factor (VWF);
twee factoren die essentieel zijn voor de bloedstolling en als
een complex door het bloed zwerven. Factor VIII wordt
gemaakt in de lever en de Von Willebrand factor in de endo-
theelcellen. Daar wordt VWF ook opgeslagen in speciale
staafvormige organellen. Die celcompartimentjes – de Weibel-
Palade bodies – kunnen, naast allerlei andere eiwitten, ook
factor VIII bevatten. Maar de aanwezigheid daarvan blijkt
niet afhankelijk te zijn van de bindingscapaciteit van FVIII
aan VWF, zo ontdekte Van den Biggelaar. Een nogal 
fundamenteel onderzoek naar het wel en wee van de twee
eiwitten in de cel. Van den Biggelaar bestudeerde gekweekte
cellen waarin verschillende genconstructen voor de Von
Willebrand factor zijn gebracht. Daardoor binden sommige
niet tot nauwelijks aan factor VIII. Van den Biggelaar: 
“Het lijkt erop dat de Von Willebrand factor de weg naar 
de specifieke opslag-organellen voorbereidt voor factor VIII,
maar dat de binding tussen FVIII en VWF daarbij niet 
bepalend is. Laten we de cellen alleen factor VIII maken 
en geen VWF, dan verlaat factor VIII direct de cel en wordt
deze niet opgeslagen. Wel blijken de opslagcompartimenten
van vorm te veranderen als er ook factor VIII in wordt 
opgeslagen. Dan gaan de Weibel-Palade bodies van staaf-
vormig naar bolvormig.” De bevindingen van Van den
Biggelaar en haar collega's ondersteunen de gedachte dat
factor VIII en de Von Willebrand factor in het menselijk
lichaam in dezelfde cellen kunnen worden gemaakt en niet
alleen in verschillende cellen, zoals lang is gedacht.
Tegelijkertijd verklaren ze waarom patiënten met een 
factor VIII dat slecht bindt aan VWF toch goed reageren 
op behandeling met desmopressine, een stofje dat bewerk-
stelligt dat Weibel-Palade bodies de endotheelcel verlaten.

Onderzoek

Binnen Sanquin werken ruim 250 mensen
aan onderzoeksprojecten en aan product-
ontwikkeling. Gezamenlijk bestrijken zij
een breed scala van onderzoek en ontwik-
keling op het brede terrein van transfusie-
geneeskunde en bloed- en plasma-
producten. Van al deze werkzaamheden
wordt verslag gedaan in het Engelstalige
wetenschappelijk jaarverslag. Ter intro-
ductie hiervan zetten wij enkele hoogte-
punten uit 2009 op een rij.

Hoogtepunten Wetenschappelijk jaarverslag 2009

Maarten Evenblij

Ernest Briët over-
handigt een 
exemplaar van het
wetenschappelijk
jaarverslag aan zijn
opvolger René van
Lier



de gevallen een nieuwe aanmelding op. Kregen de donor-
wervers daarnaast de beschikking over aanmeldingskaartjes
om uit te delen, dan steeg dat percentage naar vijftien, 
kregen ze ook nog een folder met tips & tricks van het donor-
werven mee, dan had dit in achttien procent van de gevallen
een nieuwe donoraanmelding tot gevolg. Lemmens: “Die
paar procent extra lijkt niet veel, maar is wel significant en
op het totaal aantal donors in Nederland is het ook heel
wat.” Vijf factoren blijken belangrijk voor de motivatie van
donors, constateert Lemmens. Drie daarvan liggen bij de 
persoon zelf: het gevoel, de emotie die mensen hebben bij het
geven van bloed; het gevoel van persoonlijke verantwoorde-
lijkheid; en de mogelijkheid om bloed te geven (het ermee om
kunnen gaan, bijvoorbeeld met flauw vallen). Twee andere
factoren liggen meer in de omgeving: een subjectieve norm,
dat mensen in je omgeving het geven van bloed goedkeuren;
en een descriptieve norm, die wordt gevormd door voor-
beelden. De laatste factoren kunnen worden beïnvloed door
donors die andere donors in hun kennissenkring werven. 
De eerste drie factoren kunnen door voorlichting, zoals 
folders, worden beïnvloed. Lemmens: “We hebben een 
nieuwe foldertekst gemaakt, waarin nogal technische kennis
is weggelaten. Die is meer van belang is bij het donor blijven
dan het donor worden.”

Grotere veiligheid van bloed
Rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma kunnen worden
behandeld met een chemische verbinding en UV-straling
zodat ze worden gezuiverd van micro-organismen die 
kunnen overgaan van een donor op een ontvanger. Door
deze behandeling vormen basenparen in DNA en RNA
onlosmakelijke verbindingen en kunnen virussen en 
bacteriën worden geïnactiveerd. “De Gezondheidsraad heeft
de toepassing van deze Intercept-methode in Nederland 
afgeraden omdat er nog te weinig bewijs is voor de klinische
effectiviteit en de veiligheid”, zegt drs. Jean-Louis Kerkhoffs,
internist-hematoloog bij het Haagse Hagaziekenhuis en
transfusie-specialist bij Sanquin in Leiden. “De zorg over de
veiligheid is begrijpelijk in veel landen, maar de bloedvoor-
ziening in Nederland is zeer veilig, onder meer door de 
selectie van onze donors. Gemiddeld wordt hier in slechts één
op de 400.000 transfusies een virus overgedragen en in één
op de 50.000 een bacterie.” Bij bijna 300 patiënten met
bloedziekten, die geregeld een transfusie met bloedplaatjes
krijgen, onderzocht Kerkhoffs in 2009 het effect van
Intercept. “De studie is voortijdig gestaakt door de data safety
monitoring board omdat een behandeling met Intercept de
effectiviteit van de bloedplaatjes met dertig tot veertig 
procent blijkt te verminderen”, zegt Kerkhoffs. “De patiënten
die met Intercept behandelde bloedplaatjes kregen, hadden
anderhalf keer zoveel bloedingen als de patiënten die een

“Schakelaar die plak-eiwitten activeert”
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Inzicht in de werking van plak-eiwitten
Prof. dr. Taco Kuijpers, hoogleraar Kinderimmunologie bij
het AMC en werkzaam bij de afdeling Bloedcel Research van
Sanquin onderzoekt het leukocyte adhesion deficiency-1/ 
variant syndrome, LAD1v. Bij dit syndroom hechten leuko-
cyten zich slecht aan weefseleiwitten en endotheelcellen.
Daardoor kunnen witte bloedcellen niet goed de bloedbaan
verlaten om zich in de weefsels bezig te houden met datgene
waarvoor ze zijn bedoeld: het opruimen van bacteriën. In een
variatie van de ziekte klonteren ook bloedplaatjes minder
goed samen, wat leidt tot een verhoogde bloedingsneiging.
Tot nu toe zijn wereldwijd slechts twintig patiënten met dit
syndroom bekend en ze lijden aan frequente bloedingen en
infecties. Adhesiemoleculen spelen een rol bij het syndroom,
maar de finesses bleven onduidelijk. In 2009 bereikten de
Amsterdamse onderzoekers een doorbraak. Kuijpers: “Door
nieuwe genetische technieken kwamen we op het spoor van
nieuwe eiwitten. We wisten dat er niets mis was met de plak-
eiwitten zelf, maar vermoedden wel een fout in een schake-
laar die de plak-eiwitten op leukocyten en bloedplaatjes
moet activeren. We wisten dat het plak-eiwit behoort tot de
grote groep van integrines. Bij mensen uit zeven families in
Turkije, Duitsland en Nederland hebben we een genoom-
wijde scan gedaan en zo kwamen we terecht bij een grote
regio op chromosoom 11, waar helaas wel tweehonderd tot
driehonderd verschillende genen liggen.” Toen er een 
publicatie verscheen van onderzoekers die een bloedings-
model hadden gecreëerd door in muizen een gen in diezelfde
regio uit te schakelen, dacht Kuijpers: Bingo! Zo vond hij het
FERMT3-gen voor het eiwit kindlin-3. Dit eiwit blijkt inder-
daad een schakelaar voor integrines op bloedcellen. Kuijpers:
“Nu kunnen we vroeg-diagnostiek voor mutaties in dit gen
ontwikkelen. Zo kunnen we een eventuele genetische aan-
geboren afwijking opsporen. De ontdekking van dit gen
maakt het voor families gemakkelijker de aandoening te
accepteren en kan hen ook helpen bij prenatale diagnostiek
binnen aangedane families.”

Motivatie van donors
Gedragswetenschapper en psycholoog dr. Karin Lemmens
onderzocht de motivatie van mensen om bloeddonor te 
worden en hoe donors ingezet kunnen worden om nieuwe
donors te werven. “De belangrijkste conclusie is dat 
activiteiten rond Donor-werft-Donor het meest opleveren”,
zegt Lemmens. Donor-werft-Donor is gebaseerd op de aloude
van mond-tot-mond reclame: een informele manier om
anderen, met behulp van foldermateriaal, over de brug te
krijgen. Lemmens volgde het effect van Donor-werft-Donor
acties onder bijna 750 bloeddonors. Donors die na het geven
van bloed waren gevraagd mee te doen aan het werven van
andere donors in hun omgeving leverden in elf procent van



transfusie met de niet behandelde plaatjes kregen." Dat zou
je kunnen ondervangen door patiënten een grotere hoeveel-
heid behandelde bloedplaatjes te geven. Maar dat ziet
Kerkhoffs niet als optie. “In Nederland gaan wij conservatief
met onze donors om.” Een alternatief is minder Intercept te
gebruiken, zodat de aantasting van de bloedplaatjes geringer
is. Maar daardoor is ook de vermindering van virussen en
bacteriën minder sterk. Een ander alternatief is vitamine B2,
riboflavine. Kerkhoffs: “Dat gaan we nu onderzoeken.
Intercept kan overigens wel veilig op plasma worden toe-
gepast.”

Q-koorts bij bloeddonors
2009 was het jaar van de Q-koorts, een tot voor kort zeer zeld-
zame bacteriële infectie. "Het is geen leuk nieuws voor een
bloedvoorzieningsorganisatie als in Nederland in één seizoen
aanzienlijk meer Q-koorts gevallen zijn gemeld dan er ooit
op de hele planeet zijn geweest", zegt prof. dr. Hans Zaaijer,
arts-microbioloog en hoogleraar Bloedoverdraagbare
Infecties aan het AMC en hoofd van de gelijknamige 
afdeling van Sanquin. De bacterie, Coxiella burnetii, kan in de
bloedbaan komen en in sommige delen van Brabant is zo’n
hoge infectiedruk geweest dat er bloeddonors moeten zijn
geweest die voor hun donatie een infectie hebben door-
gemaakt of zelfs tijdens hun donatie besmettelijk zijn
geweest. Zestig procent van de besmette mensen merkt niets.
Om de mogelijke overdracht van de Q-koorts bacterie vast te
stellen hebben de Sanquin-onderzoekers uit ruim 20.000
bloedmonsters van donors uit Brabant 1.000 monsters 
geselecteerd uit gebieden met de meeste ziektegevallen.
Daarvan bleken er enkele positief te zijn. Uit analyse van 
vervolgmonsters bleek de helft van deze donors ook anti-
stoffen tegen de bacterie te ontwikkelen, als teken dat ook
werkelijk een infectie met de Coxiella bacterie doorgemaakt
was. Zaaijer: “Er is ook gekeken naar wat er is gebeurd met de
mensen die bloed hebben gedoneerd en later opbelden dat ze
de Q-koorts hebben gekregen en met de patiënten die dat
gedoneerde bloed hebben gekregen. Van de ontvangers van
dat bloed bleken er drie afweerstoffen tegen Q-koorts te 
hebben. Eén van hen had al Q-koorts doorgemaakt voor de
transfusie. 
De andere twee patiënten hebben de Q-koorts bacterie wel-
licht via de besmette donor gekregen.” Een bewijs is er echter
nog niet, waarschuwt Zaaijer, want beide patiënten wonen
in een gebied met Q-koorts, waar besmetting ook via de lucht
kan plaatsvinden. “Helaas kunnen we niet vaststellen dat
het om dezelfde stam van bacteriën gaat, zodat er een 
definitief verband tussen donor en ontvanger zou kunnen
worden gelegd.”
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Bloedtransfusie voorafgaand aan transplantatie
Een decennia-oude truc is patiënten een bloedtransfusie 
te geven voordat ze een orgaan krijgen getransplanteerd. 
Dr. Marloes Waanders onderzocht in het LUMC Leiden, onder
begeleiding van prof. dr. Anneke Brand van de Sanquin, het
immunologisch mechanisme achter deze vorm van bloed-
transfusie. Inmiddels is de pretransplantatie bloedtransfusie,
vanwege de verbeterde transplantatietechnieken en vervolg-
medicatie, bijna in onbruik geraakt. “Het is onwaarschijnlijk
dat deze techniek opnieuw zal worden toegepast in de
Nederlandse transplantatiecentra. Ook al denk ik wel dat 
er op de lange termijn voordelen zullen blijken van het
opwekken van een natuurlijke vorm van tolerantie bij trans-
plantatie”, zegt Waanders. Ze vergeleek uitkomsten van een
nier-pancreastransplantatie van ruim honderd patiënten die
wel en geen transfusie met leukocyten kregen toen ze op de
wachtlijst stonden.
De mensen die een eerdere bloedtransfusie kregen, bleken de
helft minder ernstige acute rejectie-episoden door te maken.
In plaats dat tachtig procent van de patiënten behandeld
moest worden met het zware medicijn ATG, is dat veertig 
procent. Waanders: “Ik heb niet het mechanisme kunnen
ophelderen. Wel hebben we een hypothese opgesteld die te
maken heeft met de manier van herkennen van HLA anti-
genen op de witte bloedcellen. We denken dat de HLA 
moleculen van de donor op een indirecte manier worden 
herkend door het immuunsysteem van de ontvanger.
Mogelijk worden daardoor regulerende cellen geactiveerd 
die de immuunrespons tegen een getransplanteerd orgaan
kunnen onderdrukken en onstaat tolerantie. We hebben 
het bloed van patiënten onderzocht op één dag voor de trans-
fusie, twee weken erna en tien weken erna.”
Immunosuppressiva grijpen op het hele immuunsysteem
aan, terwijl je het liefst op natuurlijke wijze tolerantie
opwekt, stelt Waanders. “Langdurig gebruik van immuno-
suppressiva geeft ook diverse immunologische problemen.
Uit dit soort onderzoek zouden we veel kunnen leren over het
ontstaan van tolerantie en de effecten op lange termijn.”

Bestellen
De hoogtepunten en het volledige wetenschappelijk jaarverslag zijn te bestellen
via: research@sanquin.nl
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Eind oktober verdedigt Sanquin-onderzoeker
Wouter Pos zijn proefschrift over Trombo-
tische Trombocytopenische Purpura, kortweg
TTP. Een even zeldzame als gevaarlijke ziekte,
waarbij bloedplaatjes plots en masse samen-
klonteren. Daardoor raken overal in het
lichaam haarvaatjes verstopt – iets wat zonder
goede behandeling bijna altijd fataal afloopt.
De oorzaak van deze auto-immuunziekte blijft
nog deels een raadsel, maar Pos wist een 
stukje van de moleculair-biologische puzzel
op te lossen.

Sommige ziekten zijn als zeldzame postzegels:
ze komen heel weinig voor, terwijl de belang-
stelling ervoor groot is. Dat geldt ook voor
Trombotische Trombocytopenische Purpura
(TTP), een aandoening waaraan in Nederland
naar schatting een kleine 100 patiënten 
lijden. Jaarlijks worden er circa 30 nieuwe
gevallen van TTP gediagnosticeerd, een traject
waarbij Sanquin een belangrijke rol speelt 
(zie ook het artikel op pag. 10). OIO Wouter
Pos is de tweede Sanquin-onderzoeker in
amper vijf jaar tijd die een proefschrift over
deze zeldzame aandoening aflevert. “In de
wandelgangen van congressen wordt weleens
gegrapt dat er wereldwijd meer studies naar
TTP lopen dan er patiënten zijn”, vertelt Pos,
die op 29 oktober in Utrecht promoveert. Zijn
onderzoek ligt in het verlengde van het TTP-
werk van zijn voorganger Brenda Luken die
begin 2006 promoveerde.
Al die aandacht voor TTP is overigens meer
dan terecht, want het gaat bij deze aan-
doening om een levensbedreigende 
combinatie van stollingsproblemen en bloed-
armoede. Meestal slaat de ziekte plots toe,
vooral bij mensen tussen de 20 en 40 jaar.
Patiënten krijgen last van koorts, algehele
malaise, nierproblemen, vermoeidheid,
hoofdpijn en neurologische uitvalsverschijn-
selen. Die klachten kunnen op tal van 
aandoeningen wijzen, dus dat maakt de 
diagnostiek lastig. In combinatie met plotse
huidbloedingen (zogeheten petechiën en 
purpura, waaraan TTP een deel van zijn 
naam dankt) en andere bloedingen moeten
de alarmbellen echter gaan rinkelen. Pos:
“Vrouwen die zwanger zijn lopen een 
verhoogd risico op TTP, en als zij de ziekte 

krijgen is dat gevaarlijk voor moeder én kind.
Zonder behandeling is de overlevingskans
zelfs minder dan tien procent. Maar de kans
op herstel blijkt tachtig tot negentig procent
wanneer snel wordt gestart met plasma-
ferese (het vervangen van het bloedplasma
door plasma van gezonde donors, red.) en 
het geven van ontstekingsremmers als
Prednison.”

Stollingscascade
Tijdens zijn promotietraject concentreerde 
Pos zich de afgelopen jaren vooral op funda-
menteel onderzoek naar TTP. Mede dankzij
Luken was daarover al het nodige bekend
toen hij begon. “We wisten bijvoorbeeld dat
het om een auto-immuunstoornis gaat, 
waarbij patiënten te weinig van het eiwit
ADAMTS13 hebben. Dat eiwit speelt een rol 
in onze complexe bloedstollingscascade. Het
zorgt ervoor dat één van de stollingsfactoren,
de Von Willebrand-factor, precies op de juiste
lengte wordt geknipt en gereguleerd. Als er te
weinig van het knipeiwit aanwezig is loopt de
stolling echter in het honderd. In de bloed-
baan hopen zich dan relatief grote Von
Willebrand-fragmenten op, waardoor er
ongewenste stolsels ontstaan in de haar-
vaatjes. Deze zogeheten micro-angiopathiën
leiden niet alleen tot een gebrek aan bloed-
plaatjes – trombocytopenie – maar ook tot
bloedarmoede. De hamvraag is natuurlijk
hoe het komt dat TTP-patiënten over te weinig
van dat ADAMTS13-eiwit beschikken. 
Brenda Luken had al enkele antilichamen
geïdentificeerd die de knipfunctie van het
eiwit verstoren. Daar ben ik op voort gaan
borduren. Volgens welk mechanisme werken
die antilichamen eigenlijk? En welk deel is
verantwoordelijk voor het effect op
ADAMTS13?”

Interactie
Om daar achter te komen isoleerde Pos uit 
het bloedplasma van patiënten verschillende
antilichamen, die hij vervolgens aan een
nadere analyse onderwierp. Tijdens dit onder-
zoek ontdekte hij dat bij sommige van de anti-
lichamen één specifiek fragment telkens
terugkwam en dat juist deze antilichamen de
activiteit van het knipeiwit verminderden.

Onderzoek

Wouter Pos (Alkmaar, 1980) is sinds 2006 als AIO
verbonden aan de afdeling Plasma Eiwitten van
Sanquin Research in Amsterdam. Daarvoor 
studeerde hij scheikunde aan de VU in Amsterdam,
waar hij zowel een hoofdvak biochemie als 
computational chemistry deed. In 2009 ontving
Pos samen met Sanquin-collega Maartje van den
Biggelaar een ‘Young Investigator Award’ tijdens
het jaarcongres van de International Society for
Thrombosis and Haemostasis in Boston. Na zijn
promotie op 29 oktober 2010 aan de Universiteit
Utrecht gaat hij in het Amerikaanse Dana-Farber
Cancer Institute (Boston) aan de slag als post-doc.
w.pos@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/wouter-pos/17/544/a93

Meer zicht op verstopte vaten

Arthur van Zuylen
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Op 10 juni jl. werd bekend dat een team
onderzoekers van Sanquin en het Neder-
landse Kanker Instituut (NKI) de Amsterdam
Inventor Award 2010 heeft gewonnen. Het
betreft hun uitvindingen gericht op T-cel 
epitoopselectie en immunomonitoring. 
De prijs is een initiatief van de Amsterdamse
Innovatie Motor, Avantium en Economische
Zaken van de Gemeente Amsterdam. Zestien
organisaties uit de sectoren industrie en 
kennisinstituten hebben in totaal twintig 
uitvindingen ingestuurd. Een vakjury heeft 
de uitvindingen beoordeeld op innovativiteit,
wetenschappelijke kwaliteit en gefundeerd-
heid, commerciële waarde, sociaal-maat-
schappelijke waarde en ondernemerschap.

In samenwerking tussen de groepen van prof.
dr. Ton Schumacher en dr. Huib Ovaa (NKI)
en dr. Wim van Esch (Sanquin Reagentia) zijn
twee nieuwe, innovatieve technologieën ont-
wikkeld. Hierbij gaat het om het op grote
schaal vinden van immunologisch relevante
epitopen/peptiden door middel van HLA 
peptide ligand exchange technologie en het 
in klinische monsters simultaan zichtbaar
maken van een groot aantal verschillende
epitoopspecifieke T-celresponsen met behulp
van HLA multimeer combinatorial coding
technologie. Voor beide technologieën is
octrooibescherming aangevraagd.
T killer cellen, waarvan er zich vele miljarden
in ons lichaam bevinden, beschermen ons
tegen binnengedrongen micro-organismen en
kanker. Deze groep van T-cellen is opvallend
divers, waarbij bijna elke T-cel een verschil-
lend epitoop c.q. peptide ligand herkent en in
staat is om lichaamscellen die dat bepaalde
epitoop exposeren te doden. De epitopen zijn
kleine eiwitfragmenten van antigenen en
opgebouwd uit acht tot tien aminozuren, die
aan het celoppervlak worden gepresenteerd
als een complex met het menselijke leuko-
cytenantigeen (HLA). Bij vaccinatie wil je 
specifiek die T killer cellen activeren die bij-
voorbeeld een bepaald(e) virus of kankercel
herkennen en bij cellulaire immunotherapie
deze T killer cellen juist isoleren. Maar hoe
vind je virus– of kankergerelateerde epitopen
die T killer cellen activeren en hoe speur je de 
T killer cellen op die deze epitopen herkennen

V.l.n.r. Huib Ovaa (NKI), Wim van Esch (Sanquin) 
en Ton Schumacher (NKI)

onder miljoenen andere T-cellen? De twee
nieuwe technologieën tezamen maken het
mogelijk door een snelle productie van 
duizenden, verschillende peptide-HLA klasse I
complexen een groot aantal verschillende
groepen T killer cellen op te sporen in een
enkel bloedmonster. De ontwikkeling van 
een groot aantal nieuwe vaccins en immuno-
therapieën voor het voorkomen en het 
behandelen van infectieziekten en bepaalde
vormen van kanker kan hierdoor worden 
versneld. Sanquin Reagentia, NKI en het
Nederlands Vaccin Instituut (NVI) zullen 
beide technologieën gaan inzetten bij hun
AmpVacs-project waarvoor recentelijk door
het Center for Translational Molecular
Medicine (CTMM) een vierjaar durende 
subsidie van 4,2 miljoen euro is verstrekt. Het
project heeft als doel de ontwikkeling van een
breed beschermend synthetisch vaccin tegen
influenza A tot de preklinische fase. Beide
technologieën kunnen echter eveneens van
grote waarde zijn voor de ontwikkeling van
cellulaire immunotherapieën op basis van
adoptieve T cell transfer voor de behandeling
van kanker en chronische infecties.
Momenteel worden de technologieën in 
verschillende samenwerkingsverbanden 
ingezet ter analyse van ziekte-geïnduceerde 
T killer celimmuniteit bij virusinfecties, auto-
immuniteit en kanker.

Zie persbericht op www.sanquin.nl/nieuws

Prijs

Wim van Esch

Amsterdam Inventor Award 
voor Sanquin en NKI

“Dat fragment, met de codenaam VH1-69,
bleek een interactie aan te gaan met een
bepaald stuk van het ADAMTS13-eiwit. 
De resultaten van andere immunologische en
moleculair-biologische experimenten die we
hebben gedaan bevestigen dit verband.
Daarom denken wij dat het VH1-69-segment
betrokken is bij het ontstaan van TTP.”
De aanwezigheid van antistoffen die het
lichaam zélf aanmaakt ligt dus aan de basis
van TTP. Vandaar ook de behandeling met
plasmaferese, waarbij de gewraakte anti-
stoffen zoveel mogelijk uit het lichaam van de
patiënt worden verwijderd zodat het klievings-
eiwit weer zijn natuurlijke functie kan 
vervullen. Bij Sanquin en elders wordt echter
ook nagedacht over andere manieren om de
antistoffen uit de bloedbaan te halen. Wouter
Pos gaat daar na zijn promotie zelf niet mee
verder, maar de volgende AIO staat inmiddels
in de startblokken. Pos: “Die gaat onder 
andere op cellulair niveau naar het ontstaan
van de ziekte kijken, en onderzoek doen met
behulp van massaspectrometrie. De basis
daarvoor staat deels in mijn proefschrift
beschreven, dus het TTP-stokje wordt binnen
Sanquin opnieuw doorgegeven.”

Wouter Pos. Characterization of human antibodies against 
ADAMTS13 that develop in patients with acquired TTP.
Academisch proefschrift, Universiteit van Utrecht, 
29 oktober 2010. 
Promotor: Prof. dr. K. Mertens. 
Co-promotores: Dr. J.J. Voorberg en dr. F. Fijnheer.

Referentie
Pos W, Luken BM, Hovinga JA, Turenhout EA, Scheiflinger F,
Dong JF, Fijnheer R, Voorberg J, VH1-69 germline encoded
antibodies directed towards ADAMTS13 in patients with
acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, J Thromb
Haemost 2009; 7(3):421-8.
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Sanquin Diagnostiek speelt binnen Neder-
land een hoofdrol in de diagnostiek van TTP
ofwel Trombotische Trombocytopenische
Purpura, een stollingsziekte die in het ergste
geval dodelijk kan zijn. Een nieuwe door
Sanquin ontwikkelde DNA-test moet de
opsporing van TTP nog verder gaan 
verbeteren.

Zeldzame bloedziekten worden vaak pas in
een laat stadium ontdekt. Doordat de 
klachten en symptomen vaak sterk lijken op
andere ziekten, kunnen er enige dagen of
soms weken overheen gaan voordat de juiste
diagnose is gesteld. De kunst van het vak is de
ernstige kwalen direct te herkennen, zodat ze
bijtijds kunnen worden behandeld. Dat is 
bijvoorbeeld nodig bij patiënten met
Trombotische Trombocytopenische Purpura
(TTP), een aandoening waarbij de alarm-
bellen bij elke dokter direct moeten gaan 
rinkelen. Want hoe sneller de behandeling
begint, des te groter de kans op een goede
afloop. Sterker nog: zonder de juiste therapie
bedraagt de kans dat een patiënt overlijdt
meer dan 90 procent.
Helaas zijn de symptomen van TTP – waar-
onder koorts, malaise, nierproblemen, 
hoofdpijn en neurologische uitval – niet zo
heel eenduidig. Het klinische beeld van de
aandoening is verwarrend, zoals dat heet. 
Die verschijnselen passen namelijk ook bij
allerlei andere ziekten, waarvan de meeste
minder kwaad kunnen dan TTP. Zelfs de
karakteristieke onderhuidse bloedingen 
die zichtbaar worden als blauwe plekken
(petechiën en purpura) komen niet alleen 
voor bij TTP.
“Vroeger gebeurde het dan ook dat de 
diagnose werd gemist door de huisarts of 
door de specialisten in het ziekenhuis”, 
vertelt internist-hematoloog Rob Fijnheer, 
die verbonden is aan het Meander Medisch
Centrum in Amersfoort en het UMC Utrecht
en als klinisch adviseur werkt voor Sanquin.
“Daardoor zijn patiënten overleden. Gelukkig
is dat inmiddels verbeterd: er is een landelijke
werkgroep van de Nederlandse Vereniging
voor Haematologie, die een heldere richtlijn
heeft geschreven. Dankzij dat protocol is er
tegenwoordig meer awareness bij (huis)artsen

en worden patiënten eerder doorgestuurd voor
diagnostiek.”

Tijdbom
De meeste TTP-patiënten zijn tussen de 20 en
de 40 jaar en vrouwen lopen bijna tien keer 
zo veel risico op de aandoening als mannen.
Bij zwangere vrouwen is TTP helemaal risico-
vol, omdat de ziekte ook het ongeboren kind
kan treffen, zo vertelt Fijnheer die zelf 
gespecialiseerd is in stollingsziekten. 
“Meestal gaat het om een ‘verworven’ 
aandoening, maar sporadisch zien we ook
patiënten met een erfelijke variant van TTP.
In beide gevallen ligt het probleem bij één
bepaald eiwit: ADAMTS13, dat er normaal
gesproken voor zorgt dat één van onze 
stollingsfactoren op maat wordt geknipt 
(zie ook het artikel op pag. 8, red.). Mensen
met te weinig of zelfs geen ADAMTS13 in hun
bloed lopen in feite rond met een wandelende
tijdbom. Doordat hun bloedplaatjes plots
samenklonteren kunnen zij last krijgen van 
trombose. Door deze ongewenste stolling 
kunnen haarvaatjes verstopt raken en de 
ziekteverschijnselen zich presenteren: de 
blauwe plekken, maar er ontstaat meestal 
ook celschade en neurologische schade.”
De behandeling van TTP is bijzonder 
intensief. Fijnheer: “Patiënten krijgen tien
dagen lang bloedplasma van donors toe-
gediend via plasmaferese. Per dag gaat het
om liefst veertien tot zestien zakken plasma
van een halve liter. Het effect daarvan is twee-
ledig: aan de ene kant krijgen patiënten zo 
voldoende van het ADAMTS13-eiwit binnen
waardoor hun stolling normaliseert, aan de
andere kant verwijderen we de antistoffen 
uit hun bloed die de functie van ADAMTS13
blokkeren. 
TTP is namelijk een auto-immuunziekte,
waarbij patiënten antistoffen aanmaken
tegen een eiwit van zichzelf. Als de behande-
ling slaagt is een TTP-patiënt helaas nog niet
zonder zorgen. De kans dat de klachten 
terugkeren ligt in de eerste drie jaar rond de
vijftig procent – sommige patiënten hebben
wel twee of drie aanvallen per jaar. Ook na
die periode blijft er een verhoogd risico, vooral
wanneer de concentratie ADAMTS13 in het
bloed laag is.”

Diagnostiek

Spil in het web van stollingsziekte

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
bezig met toegepast onderzoek naar de moleculaire
biologie van stollingsziekten, met name op het
gebied van TTP en Von Willebrand Factor.
c.eckmann@sanquin.nl

Rob Fijnheer (Beverwijk 1960) is internist-hemato-
loog in het Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. Daarnaast werkt hij als arts-onder-
zoeker in het UMC Utrecht en is hij als klinisch
adviseur verbonden aan Sanquin. Tevens is hij lid
van de Werkgroep niet-oncologische hematologie
van de Nederlandse Vereniging voor Haemato-
logie. Fijnheer geldt als een autoriteit op het gebied
van bloed- en stollingsziekten, waartoe ook TTP
behoort.
r.fijnheer@umcutrecht.nl

Arthur van Zuylen
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Veel expertise
Omdat TTP levensbedreigend kan zijn is
goede en snelle diagnostiek essentieel. De crux
daarvan is het uitsluiten of juist aantonen
van TTP bij ‘verdachte’ patiënten. Binnen
Nederland speelt Sanquin Diagnostiek daarbij
een belangrijke rol doordat er veel ervaring en
expertise is op het gebied van TTP. De afdeling
verzorgt de TTP-diagnostiek voor het hele
land. “Jaarlijks doen we tussen de 200 en 300
keer zo’n test”, aldus Carel Eckmann, hoofd
van het laboratorium van de afdeling Bloed-
stolling. “Er bestaat een speciale logistiek en
routing om de monsters op te halen in een 
ziekenhuis en zo snel mogelijk naar Amster-
dam te brengen. In ons lab wordt vervolgens
een gespecialiseerde analist vrijgemaakt om
de diagnostiek op TTP te doen, zodat de uit-
slag zo snel mogelijk telefonisch kan worden
doorgegeven. In de meeste gevallen blijken
patiënten een andere aandoening te hebben,
zoals HUS – het Hemolytisch-Uremisch
Syndroom – dat vergelijkbare ziekte-
verschijnselen heeft als TTP. Dan moeten de
behandelaars dus verder zoeken. Maar al met
al diagnosticeren wij rond de dertig nieuwe
patiënten met TTP per jaar, op een totaal 
aantal van ongeveer 100 patiënten.”
Eckmann: “Tot zes jaar geleden bestond er 
nog geen goede test op TTP en moesten artsen
vertrouwen op hun klinische blik. Bij Sanquin
gebruiken wij een test, die gebaseerd is op
fluorescentie. Het basisprincipe van deze 
diagnostiek is vrij eenvoudig: we gebruiken
een commercieel verkrijgbare fluorescerende
merkstof, die alléén oplicht als er functioneel
ADAMTS13 in het plasma aanwezig is. Bij een
TTP-patiënt zie je dus veel minder – of zelfs
geen – fluorescentie doordat zij het eiwit 
missen. Binnen een paar uur levert deze test
een betrouwbare uitslag.”
Inmiddels heeft Sanquin ook een volgende
stap gezet op het gebied van TTP-diagnostiek.
“We hebben zelf een betere test ontwikkeld 
om de aanwezigheid van auto-antistoffen
gericht tegen ADAMTS13 aan te tonen. Met
behulp van nieuwe DNA-technieken, kunnen
we aangeboren TTP veel sneller kunnen aan-
tonen dan nu het geval is. Op dit moment
duurt het nog twee tot drie maanden voordat
patiënten weten of ze die variant van TTP

hebben, maar dankzij onze snelle DNA-
sequencing techniek hoeft dat straks nog
maar een kwestie van enkele weken te zijn.
Deze nieuwe vorm van diagnostiek bevindt
zich echter nog in een experimenteel 
stadium. Volgend jaar verwachten we de 
eerste resultaten.”

Meer informatie
www.sanquin.nl/diagnostischetesten
www.hematologienederland.nl

TTP versus ITP
Twee ziekten, met twee namen die slechts één
letter van elkaar verschillen: TTP en ITP.
Enigszins verwarrend voor de leek, maar het
gaat wel degelijk om twee verschillende 
aandoeningen. Overeenkomst tussen
Trombotische Trombocytopenische Purpura
(TTP, de Ziekte van Moschowitz) en
Idiopathische Trombocytopenische Purpura
(ITP, de Ziekte van Werlhof) is dat patiënten
een tekort hebben aan bloedplaatjes, waar-
door ze last krijgen van spontane bloedingen
op allerlei plaatsen in hun lichaam. Onder
meer vlak onder de huid, waar die bloedingen
zichtbaar zijn als blauwe plekken – zogeheten
petechiën en purpura. Een andere overeen-
komst is dat het in beide gevallen om een
auto-immuunziekte gaat. Om het extra 
verwarrend te maken staat ITP daarom 
ook wel te boek als Auto-Immuun Trombo-
cytopenische Purpura, ofwel AITP. Het 
cruciale verschil tussen beide aandoeningen 
is dat TTP een veel ernstiger ziektebeeld 
veroorzaakt, doordat hierbij ook sprake is van
tromboseverschijnselen en bloedarmoede
(hemolytische anemie). 
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In dit kwartaal zijn weer veel nieuwe en 
interessante publicaties van Sanquin 
onderzoekers verschenen. Een kleine selectie
wordt hier toegelicht. U treft een overzicht
van al onze publicaties aan op de website: 
www.sanquin.nl/publicaties.

Celadhesie
Nethe M et al.
Focal-adhesion targeting links caveolin-1 to 
a Rac1-degradation pathway. 
J Cell Sci 2010; 123(Pt 11):1948-58. 
Micha Nethe van de afdeling Moleculaire
Celbiologie heeft met internationale collega’s
weer een tipje van de sluier opgelicht over het
proces van celadhesie en Rac1 signalering. 
Het artikel beschrijft nieuwe aspecten van de
Rac1-Caveoline1 interactie. Caveoline1 is een
membraan-geassocieerde adaptor die betrok-
ken is bij intergrine-gemedieerde adhesie en
bij de regulatie van Rac1 signalering. Nethe et
al hebben nu aangetoond dat Caveoline-1 dit
onder meer doet door de afbraak van het Rac1
eiwit te reguleren. Omdat Rac1 activiteit er
voor zorgt dat Caveolin 1 naar de plaats in de
cel wordt gehaald waar deze afbraak wordt
gestart, lijkt dit alles onderdeel van een ‘zelf-
moord’ mechanisme, dat nodig is om de duur
en locatie van Rac1 signalen, en daarmee cel-
beweging, goed te kunnen sturen.

Nieuw bewaarmedium
Burger P et al. 
An improved red blood cell additive solution
maintains 2,3-diphosphoglycerate and 
adenosine triphosphate levels by an 
enhancing effect on phosphofructokinase
activity during cold storage.
Transfusion 2010 May 25. [Epub ahead of
print].
De kwaliteit van in vitro bewaarde rode cellen
voor transfusie is de laatste decennia sterk 
verbeterd. Nog steeds zijn er eigenschappen
van rode cellen die tijdens het bewaren 
veranderen. De meest belangrijkste verande-
ringen zijn het verdwijnen van 2,3-DPG en het
verminderen van het ATP niveau. ATP is als
energiebron belangrijk voor het functioneren
van de cellen en 2,3-DPG speelt een belang-
rijke rol in de bindingscapaciteit van hemo-
globine voor zuurstof. Patrick Burger van de

afdeling Bloedcel Research en collega’s heb-
ben eerder reeds aan aangetoond dat in een
nieuw bewaarmedium PAGGGM (phosphate-
adenine-glucose-guanosine-gluconate-
mannitol) zowel 2,3-DPG als ATP gedurende
35 dagen op niveau blijven. In het boven-
staande artikel beschrijven Burger et al. wat
het onderliggende effect is van PAGGGM bij
het bewaren van rode celen. Door gebruik te
maken van dubbele erythrocytaferese units
kon een directe vergelijking worden gemaakt
tussen de gebruikelijke bewaarvloeistof saline-
adenine-glucose-mannitol (SAGM) en het
experimentele PAGGGM. Gebleken is dat in
de eerste 21 dagen glucoseconsumptie en 
lactaatproductie hoger zijn in PAGGGM.
Fructose-1,6-difosfaat en dihydroxyacetone-
fosfaat niveaus waren ook verhoogd. Deze
resultaten maken aannemelijk dat fosfo-
fructokinase (PFK) activiteit in PAGGGM
hoger is ten opzichte van SAGM. Na 21 dagen
daalt de PFK activiteit in PAGGGM weliswaar,
maar er blijft voldoende metabole reserve
over om de niveaus van 2,3-DPG en ATP hoog
te houden en daarmee de zuurstofbindende
capaciteit van het hemoglobine te behouden.

Plasma-eiwitniveaus in donaties
Laub R et al. 
Specific protein content of pools of plasma for
fractionation from different sources: impact of
frequency of donations. 
Vox Sang 2010 May 24. [Epub ahead of print].
Ruth Laub en collega’s van de CAF in Brussel 
hebben onderzoek gedaan naar het eiwit-
gehalte in gedoneerd plasma. Pools van
betaalde aferese donors uit de VS met hoge
donatiefrequentie bleken – rekening houdend
met halfwaardetijd – in totaal minder eiwit in
het plasma te hebben dan pools van onbetaal-
de Europese of Amerikaanse donors (volboed
zowel als plasmaferese); enkele eiwitniveaus
waren wel verhoogd. In tegenstelling tot pools
van betaalde Europese plasmaferesedonors,
lieten pools van onbetaalde donors (volbloed
en plasmaferese) geen verschil zien. Het is van
belang deze resultaten mee te nemen bij 
enerzijds gezondheidsaspecten voor donors in
relatie tot donatiefrequentie en anderzijds bij
de ‘opbrengst’ van de specifieke eiwitten.
www.sanquin.nl/publicaties

De Nijmeegse Vierdaagse is het
grootste wandelevenement ter wereld
en trekt elk jaar miljoenen bezoekers
vanuit de hele wereld. 
Langs de route bevinden zich vele
stands waar de wandelaars kennis
kunnen nemen van een grote hoe-
veelheid instellingen en organisaties.
Dit jaar participeerde Sanquin voor
de eerste keer aan dit fenomeen dat
een week lang de voorpagina’s van
de kranten beheerst.
Het is een prachtig podium om als
organisatie je gezicht te laten zien en
een interessante mogelijkheid om het
belang van het donorschap aan de
mensen te tonen. Sanquin bood aan
bestaande donors t-shirts aan met de
boodschap ‘Het is rood & redt levens’.
Men werd verzocht deze te dragen 
tijdens de wandeltocht om daarmee
de aandacht te vestigen op het
donorschap. Het rode t-shirt was een
baken in de oneindige stoet die voor-
bij kwam. Wat fijn dat bloed rood is.

Ontmoetingen

BeeldOnderzoek

Raimond Wouda

Recente publicaties
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Diverse onderzoekers en medici bij Sanquin
Research en Diagnostiek werken ook in een
academisch ziekenhuis. Die gecombineerde
aanstelling levert een meerwaarde op. Door
hun klinische ervaring krijgt Sanquin een
goed beeld van de wensen en behoeften van
ziekenhuizen en hun patiënten. Anderzijds
zijn het ambassadeurs van Sanquin in de 
kliniek. Ditmaal in de schijnwerper: Sacha
Zeerleder, een Zwitserse ‘vertaler’ in
Amsterdam

Voor een aantal specifieke laboratorium-
bepalingen die van belang waren voor zijn
onderzoeksproject kwam Sacha Zeerleder in
1999 tijdelijk van Zwitserland naar Sanquin.
Die kennismaking beviel aan beide kanten
prima. Zeerleder keerde weliswaar terug naar
Zwitserland, maar in 2005 ging hij bij Sanquin
aan de slag als post-doc bij de afdeling Auto-
immuunziekten, waar hij vooral met onder-
zoek bezig was. Na enige tijd accepteerde hij
ook een baan als hematoloog bij het AMC.
Zijn werkweek verdeelt hij sinds 1 april 2010
gelijkelijk over beide banen: fifty-fifty.

Voortdurend vertalen
“Toen ik nog uitsluitend bij Sanquin werkte”,
zegt Zeerleder, “heb ik op veel verschillende
afdelingen van Sanquin meegedraaid, op
eigen verzoek en meestal als stagiair. Ik was
gewoon nieuwsgierig wat ze op de afdelingen
Erytrocytenserologie, Trombo-/Leukocyten-
serologie en DNA Diagnostiek en al die 
andere onderdelen precies deden. Zo heb ik 
de organisatie en de mensen heel goed leren
kennen. Dat zorgt ervoor dat ik als clinicus
makkelijk kan meedenken en meediscussië-
ren. Ik hoor de knelpunten, ik ken de behoef-
tes aan beide kanten en zie de logistieke 
problemen die soms opdoemen. Als brug-
figuur, als intermediair, voel ik me een 
vertaler tussen de wereld van het ziekenhuis
en de wereld van Sanquin.”
Zeerleder laat als vertaler vaak aan ‘de andere
kant’ zien wat de (nog niet bekende) mogelijk-
heden en moeilijkheden zijn. “Soms hoor je
dat een collega arts vindt dat een uitslag zo
lang op zich laat wachten. Ik kan dan bijvoor-
beeld toelichten dat Sanquin daar een assay
voor gebruikt, die veel tijd vraagt. Of – als 

Samenwerking

Klinisch brugfiguur Sacha Zeerleder: 
een Zwitserse vertaler

artsen willen dat een aanvraag met spoed
wordt behandeld – dat ze dat ook expliciet
moeten vragen. Komt die vraag niet door bij
Sanquin, dan wordt die ook niet met voorrang
behandeld.”

Unieke expertise
Zeerleder vindt het prettig om waar mogelijk
‘kortsluitingen’ te veroorzaken. “In de kliniek
komen artsen regelmatig uitzonderlijke 
situaties tegen. Situaties die vragen om een
aparte benadering of een uitzonderlijke 
laboratoriumbepaling. Soms kan ik dan 
zeggen, als je dit wilt weten, neem dan contact
op met die personen of die groep; zij zijn al
met dit onderwerp bezig. Want dat is het grote
voordeel van Sanquin: het is een kennis-
centrum dat productie, diagnostiek en onder-
zoek combineert. Dat leidt tot unieke expertise
op grensgebieden, diagnostische producten in
niches die nauwelijks door anderen verkend
worden. Nadeel kan zijn, dat de kliniek niet
weet dat je die kennis en producten in huis
hebt.”
Om elkaars leef- en denkwereld beter te leren
kennen wil Zeerleder analisten van Sanquin
een dagje in het AMC laten meelopen.
Overleg tussen artsen en verpleegkundigen,
kennismaking met de werkvloer, misschien
een patiëntbespreking of met de arts even 
visite lopen, dat soort zaken. Zeerleder: “Op
termijn proberen we voor de fellows hemato-
logie van het AMC een tegenbezoek aan
Sanquin op te zetten. Zo ontstaat wederzijds
meer begrip en samenwerking.”

Recht door zee
Als Zwitser in Amsterdam proefde hij onmid-
dellijk een mentaliteitsverschil. “Nederland
staat bekend als een polderland, maar hier in
Amsterdam zijn mensen heel direct en recht
door zee. Feitelijk is Zwitserland veel meer een
polderland. Dat merk ik als ik zo af en toe
weer in mijn geboorteland ben, want ik ben
zelf inmiddels ook veel directer geworden. Dat
ik soms wat wrevelig denk: zeg nou gewoon
wat je wil! Oh ja, nog een ander punt wat me
aanvankelijk sterk opviel: er wordt in Neder-
land onwijs veel vergaderd! En wat ik prachtig
vind: gewoon op de fiets door Amsterdam, dat
blijft een geweldige ervaring.” 

Pieter Lomans

Sacha Zeerleder (Bern, Zwitserland, 1970) volgde
zijn medische opleiding aan de Universiteit van
Bern (1991-1997). Aan diezelfde Universiteit was
hij research en klinisch fellow bij het Centraal
Hematologisch Laboratorium. In 1999 kwam hij
voor een jaar naar Sanquin. Weer terug in
Zwitserland bekleedde hij diverse posten in het
Hospital Center of Biel. Halverwege 2005 keerde hij
terug naar Nederland bij de afdeling Immuno-
pathologie van Sanquin Research. In 2008 werd hij
internist-hematoloog bij het AMC. Sinds april 2010
is hij op beide plaatsen staflid (50-50).
s.zeerleder@sanquin.nl/s.s.zeerleder@amc.uva.nl
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Om de veiligheid van donorbloed te garanderen zijn bloed-
afname en -productie omgeven door testen, proeven en 
veiligheidsbehandelingen. Door transfusie overgedragen
infecties zijn daarmee niet compleet de wereld uit, maar
bloedtoediening is over het algemeen wel zeer veilig.
Infectieziekten overgebracht door transfusies komen 
sporadisch voor.
Maar elke infectie via transfusie is er één te veel en er zijn 
nog altijd aanvullende testen en bloedbehandelingen in 
ontwikkeling. Moet elke nieuwe procedure die transfusie een
extra beetje veiliger maakt dan ook daadwerkelijk worden
ingevoerd? De vraag is natuurlijk wat dat kost. Immers, 
als de prijs van bloedproducten door steeds meer tests en 
behandelingsprocedures almaar stijgt, ontstaat er een 
nieuw probleem.

Onderbouwd beslissen
“Om veiligheidsmaatregelen te kunnen beoordelen op 
kosteneffectiviteit moet je weten wat besmetting van een
bloedproduct voor gevolgen heeft voor de ontvangers,” 
vertelde wiskundige Barbara Borkent-Raven ruim drie jaar
geleden tegen Bloedbeeld. “En je moet kunnen uitrekenen
wat een veiligheidsmaatregel betekent in termen van winst
in levensjaren. Juist dat is een probleem: we weten nauwe-

lijks hoe het met patiënten gaat na de transfusie, ofwel wat
hun levensverwachting is.” 
Borkent-Raven stond destijds aan het begin van haar 
promotie-onderzoek, waarop ze op 9 november 2010 hoopt
te promoveren. Die door ZonMw gefinancierde studie,
PROfielen van  Transfusie-ONtvangers, ofwel PROTON, 
had als doel data te verzamelen over transfusieontvangers.
Effecten van infectiepreventieprocedures worden tenslotte 
in de ontvangers behaald. De effectiviteit is bovendien geen
onafhankelijk gegeven maar die hangt ook af van gezond-
heidssituatie en verwachte tijd van leven van bloed-
ontvangers. Kort door de bocht: mensen met een levens-
verwachting van twee jaar, winnen niets met een bloedtest
die een infectieziekte via bloedtransfusie voorkomt, als die
zich pas na vijf jaar openbaart. 
Om beter onderbouwd te kunnen beslissen over de doel-
matigheid van eventuele extra veiligheidsmaatregelen,
moesten leeftijd, geslacht, ziektebeeld, ontvangen bloed-
producten en levensverwachting van transfusieontvangers 
in kaart worden gebracht.

Analytische blik
Borkent-Raven voerde de PROTON-studie uit bij de onder-
zoeksgroep Transfusion Technology Assessment (TTA), waar-
in Sanquin en het Julius Centrum van het UMC Utrecht
samenwerken. Haar begeleider Mart Janssen, onderzoeker
van de afdeling Medical Technology Assessment van het
Julius Centrum, promoveert zelf op 19 oktober 2010. Zijn
proefschrift beslaat deels de PROTON-studie, deels risico-
modellen voor uit plasma gewonnen geneesmiddelen.
Het tweetal legt geduldig uit wat ze binnen PROTON hebben
gedaan en waarom. Want het onderzoek en interpretatie van
de resultaten vereisen een analytische blik op de transfusie-
keten en het daarbij horende risicomanagement.
Barbara Borkent noemt als voorbeeld extra maatregelen om
HIV-overdracht door transfusie te voorkomen. “De doel-
matigheid van een nieuwe veiligheidsmaatregel kun je niet
vaststellen door de gevolgen van zo’n infectie in de werkelijk-
heid te bekijken. Die infecties komen zeer sporadisch voor. 
Je moet het met wiskundige modellen aanpakken.” 
“De effecten op de gezondheid en levensverwachting”, vult
Mart Janssen aan, “modelleer je op basis van het verloop van
een HIV-infectie in de algemene bevolking. Dat ziektemodel
leggen we op de profielen van transfusieontvangers die we
binnen PROTON verzameld hebben. Pas dán kun je voor-
spellen wat er gebeurt.”
Barbara Borkent verzamelde over de periode 1996 tot 2006
gegevens van patiënten die in Nederland bloedtransfusies
hadden gekregen. Vijf academische ziekenhuizen – groot-
verbruikers van bloedproducten – leverden gegevens over
getransfundeerde patiënten aan, eveneens als twee kanker

Onderzoek

Voor het eerst beschikt Nederland over
een grote databank met gegevens over
mensen die bloedtransfusies hebben
gekregen. Met behulp daarvan is de 
kosteneffectiviteit van nieuwe veiligheids-
tests en – behandelingen voor donorbloed
te berekenen. De data zijn daarnaast voor
méér toepassingen bruikbaar. 
Bijvoorbeeld om de omvang van het
bloedgebruik in de nabije toekomst te
voorspellen. Een gesprek met twee 
promovendi over statistiek, levens-
verwachting en doelmatigheidssommen.

PROTON-studie en doelmatigheidsanalyses: 
“Je hoeft niet drie jaar op resultaten te wachten”

Angela Rijnen



niet helemaal te voldoen. Barbara: “Wij hebben zelf een 
speciale toepassing moeten uitdenken om dat voor elkaar 
te krijgen. Daarbij zijn we geholpen door Eric Cator, van de
afdeling Toegepaste Wiskunde van de TU Delft.”

Echt nieuw
De data van Janssen en Borkent zijn verwerkt in grafieken
die erg doen denken aan demografische plaatjes. Eén ervan
verdeelt percentages toegediende zakjes rode bloedcellen
naar geslacht en leeftijd. Kinderen krijgen er maar weinig
van, vrouwen rond de dertig wel vier keer zoveel als mannen
van die leeftijd. Dat laatste is te verklaren door bloedverlies
rondom de bevalling. Vervolgens stijgt de toediening van
rode bloedcellen bij mannen en vrouwen vanaf veertig jaar
stug tot ongeveer de leeftijd van tachtig. Bij mannen nemen
de percentages vervolgens eerder af dan bij vrouwen, die net
wat ouder worden. Bijna 58 procent van de rode bloedcellen
gaan naar mensen van 65 en ouder. “Dat is erg veel, als je
bedenkt welk percentage van de hele bevolking die leeftijds-
groep uitmaakt”, licht Barbara Borkent toe.
Zulke getallen zijn echt nieuw, bevestigt het onderzoekers-
duo. Borkent geeft meer voorbeelden: “Bloedplaatjes gaan
voor het overgrote deel naar oncologiepatiënten en naar
ongevalsslachtoffers, vooral jongens. En mensen met hart-
en vaatziekten krijgen het grootste aandeel van plasma.”
Artsen hebben in grote lijnen wel een goed beeld van de
omvang van het gebruik van bloedproducten voor verschil-
lende patiëntencategorieën, aldus Mart Janssen. “Maar nu
weten we precies hoe het zit. Zo gaat 41 procent van de bloed-
plaatjes naar oncologische patiënten. Daarvan wordt de
helft gegeven aan mensen tussen de zestig en tachtig jaar.”

NAT-test
Met de profielen is aan de hand van levensverwachtings-
cijfers (iemand die oud is heeft relatief nog maar weinig jaren
te gaan, mensen die ongeneeslijk ziek zijn eveneens) de winst
in levensjaren uit te rekenen van extra bloedtesten- en
behandelingen. Borkent en Janssen hebben in een nog te
publiceren artikel berekend wat een extra NAT-test voor HIV
en hepatitis B en C kost per gewonnen levensjaar. Barbara
Borkent: “Vroeger moest je dat schatten. Nu weten we wat 
de overlevingskansen van de patiënten zijn en hebben we
berekend dat het invoeren van zo’n DNA-/RNA-test naast
bestaande serologische tests miljoenen euro’s per quality
adjusted life year ofwel QALY kost.”
Het is vooral zo duur omdat met de NAT-test relatief weinig
tot geen nieuwe infecties worden opgepikt. Borkent: “We 
wisten al wel dat de kosten voor deze test erg hoog zouden
zijn ten opzichte van de effecten. Maar je kunt je ook voor
stellen dat er een nieuw virus opduikt dat een heleboel 
mensen treft. De baten van een test voor een dergelijk virus 

“Wat is het effect en wat kost het?”
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centra en veertien algemene ziekenhuizen. De onderzoekers
hadden daarmee 28 procent te pakken van alle transfusie-
producten (rode bloedcellen, bloedplasma en bloedplaatjes). 
Deze data zijn representatief voor heel Nederland.
De gegevens van de ziekenhuizen koppelde het CBS op basis
van geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan sterfte-
data. Bovendien werden ze gematcht met gegevens van de
Landelijke Medische Registratie over de diagnose en de 
opnameperiode van de betrokken patiënten. PROTON
beschikt nu over data van ruim 290.000 patiënten die in tien
jaar tijd meer dan 2,4 miljoen bloedproducten ontvingen.
Van 87 procent van de transfusies is bekend wegens welke
diagnose ze werden gegeven.

Wiskundige rariteiten
Is een periode van tien jaar niet kort, als je de levens-
verwachting na een transfusie wilt weten? “Natuurlijk, als 
je gegevens over veertig jaar had, dan was het beter”, 
antwoordt Mart Janssen. “Maar je moet ergens een begin
maken. Overigens blijken relatief veel patiënten binnen tien
jaar na een transfusie te overlijden. Vooral kort na een trans-
fusie is de sterfte bij ontvangers gemiddeld veel hoger dan bij
de algemene bevolking. Dat enorme verschil vlakt snel af. 
Na tien jaar is de sterfte nog slechts licht verhoogd. Natuur-
lijk is deze verhoogde sterfte niet het gevolg van het toe-
dienen van de bloedtransfusie, maar het gevolg van het 
feit dat mensen die een bloedtransfusie nodig hebben in de
meeste gevallen ernstig ziek zijn.”
Wanneer Borkent en Janssen praten over de resultaten van
hun onderzoek, blijkt opnieuw hun specifieke manier van
kijken. “In het verleden richtte men zich vooral op de over-
leving van patiënten na de eerste transfusie”, vertelt Mart
Janssen bijvoorbeeld. “Dat is klinisch natuurlijk erg interes-
sant, maar voor ons helemaal niet. Wij kijken naar de over-
leving na een willekeurige transfusie, en dat hoeft niet het
eerste zakje te zijn, noch het laatste. Want het gaat ons uit-
eindelijk om de vraag wat het betekent voor de overleving als
je ooit een schadelijke transfusie zou toedienen.”
“Bovendien”, valt Barbara Borkent in, “heeft iemand die
meer dan tien transfusies krijgt gemiddeld meer risico om
vroeg te overlijden omdat het waarschijnlijk een erg zieke
persoon is. Daarom kijken wij naar de gemiddelde overleving
na een zakje bloed, om later te kunnen uitrekenen wat het
effect op de levensduur is als iemand een besmet zakje bloed
zou krijgen.”Mart Janssen: “De vraag is wat de impact kan
zijn van invoering van een bepaalde nieuwe test, in termen
van extra gezondheidswinst in jaren.”
De onderzoeker wil technische details vermijden, maar 
vertelt dat bij de berekeningen van overlevingscijfers 
wiskundige rariteiten opdoken. Een standaardmaat die 
daarvoor gebruikt wordt, de Kaplan-Meierschatter, bleek 
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circulatory system
neoplasms
injury and poisoning
digestive system
other
blood and blood-forming organs
musculoskeletal system and connective tissue
pregnancy, childbirth and puerperium
genitourinary system
infectious diseases
respiratory system
congenital anomalies
perinatal period
endocrine, nutritional, metabolic, immunity

willekeurige rode bloedceltransfusie
willekeurige plasmatransfusie
willekeurige bloedplaatjestransfusie
eerste rode bloedceltransfusie
eerste plasmatransfusie
eerste bloedplaatjestransfusie
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De leeftijdsverdeling van bloedtransfusieontvangers naar diagnose

zijn vele malen hoger dan die van de extra NAT-test voor HIV
en hepatitis B en C. Met behulp van onze dataset kun je nu
sneller een analyse uitvoeren en daar uitspraken over doen.
Je hoeft er nu geen drie jaar meer op te wachten.”
De dataset maakt het ook mogelijk om te berekenen of
bepaalde leeftijdsgroepen of mensen met een bepaalde aan-
doening meer dan anderen profiteren van een extra getest
bloedproduct. “Je wilt eigenlijk alle donaties op eenzelfde 
veiligheidsniveau brengen”, nuanceert Mart Janssen die
mogelijkheid. “Als je een test gedifferentieerd wilt toepassen,
dan zitten daar ethische aspecten aan. Maar los van of je
zoiets overweegt, kunnen we nu voor diverse patiënten-
categorieën de effecten van invoering wel inzichtelijk
maken.”

Vervolgverhaal
Een andere interessante toepassing van de PROTON-dataset
is voorspellen hoe het bloedgebruik zich in de toekomst zal
ontwikkelen. Mart Janssen: “Vanwege de demografische 
ontwikkeling – babyboom en vergrijzing – en het feit dat de
piek van het aantal bloedtransfusies op hogere leeftijd ligt,
zou je verwachten dat het bloedgebruik toeneemt.
Tegelijkertijd is er vanaf 1998 een daling van het klinisch
gebruik van rode cellen. Dat komt door allerlei manieren 
om minder bloed te gebruiken: heupoperaties zonder bloed-
transfusie, het gebruik van cell-savers bij grote operaties. 
We hebben die trend van dalend bloedgebruik per persoon
opgenomen in de modellen, evenals de demografische 
prognoses van het CBS. Met behulp van de PROTON-data
kunnen we laten zien dat de dalende trend in de praktijk
sterk afwijkt van de voorspelling op basis van louter de
demografische ontwikkeling, op grond waarvan je een 
stijging zou verwachten.”
Ziekenhuizen kunnen bovendien de zelf aangeleverde

De overleving van patiënten na eerste transfusie en overleving na willekeurige 
transfusie voor verschillende bloedproducten

gegevens over bloedgebruik terugkrijgen en ze vergelijken
met de landelijke data en zien waar ze het goed of minder
goed doen dan de andere ziekenhuizen.” “En volgens mij 
kan er nog veel meer mee”, denkt Mart Janssen.
“Bijvoorbeeld voorspellingen doen over bloedgebruik bij 
verschillende diagnosen.”
Het project is nu ten einde en de profielen van transfusie-
ontvangers zijn er. Toch vinden beide onderzoekers het 
van belang dat de dataverzameling doorgaat. “Als 
behandelingen veranderen, er anders met bloed wordt 
omgegaan en de bevolkingssamenstelling verandert, heeft
dat bijvoorbeeld invloed op de gemiddelde overlevingscijfers.
Dit project zou een vervolgverhaal moeten worden”, vindt
Barbara Borkent. Mart Janssen knikt. “Helemaal mee eens.” 

Referenties
Meer informatie over PROTON en over het symposium over PROTON op 
19 oktober a.s. is te vinden op www.juliuscentrum.nl/tta.
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Barbara Borkent-Raven (Leiden, 1981) studeerde Biomedische Wiskunde aan de
VU. In 2006 startte ze haar promotieonderzoek bij de afdeling Transfusion
Technology Assessment aan het Julius Centrum UMC. Haar proefschrift, waarop
ze 9 november 2010 promoveert, is getiteld: The PROTON  Study – profiles of trans-
fusion recipients in The Netherlands. Sinds 1 mei 2010 is Barbara Borkent werkzaam
als kwantitatief beleidsmedewerker bij DBC-Onderhoud, dat de DBC-systematiek
voor de zorg on-derhoudt en service verleent aan alle bij de DBC-systematiek
betrokken partijen. barbaraborkent@gmail.com   http://nl.linkedin.com/in/bborkent

Mart Janssen (Nijmegen, 1964) studeerde Werktuigbouwkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Hij hield zich in het bedrijfsleven en bij de overheid bezig
met risicostudies. In 2000 maakte hij een switch naar de statistiek en sinds 2002 is
hij werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Medical Technology Assessment van
het Julius Centrum UMC Utrecht. Mart Janssen begeleidde de PROTON-studie en
promoveert op 19 oktober 2010 op zijn proefschrift Modelling Blood Safety. Ter 
gelegenheid daarvan vindt op die datum een symposium plaats. Janssen werkt
inmiddels aan het project Modelling emerging Infections in the Transfusion
Chain (MITCH), dat gefinancierd wordt door Sanquin.
M.P.Janssen@umcutrecht.nl   http://nl.linkedin.com/pub/mart-janssen/ 12/92b/b



niet vreemd. Als enige bloedbank in Europa
heeft Sanquin in Nijmegen een Kennis-
centrum dat onderzoek doet op het gebied van
donormanagement. Veldhuizen coördineert
als senior onderzoeker de sociaalweten-
schappelijke lijn van dat centrum. Het project-
plan van DOMAINE werd goedgekeurd en
gefinancierd door de EC. Bloedbanken uit
achttien landen en twee organisaties – de
Thalassaemia International Federation en de
South-eastern Europe Health Network – waren
bereid mee te doen aan de uitwerking ervan.
Wagenmans, officemanager van DOMAINE:
“We hebben toen een omvangrijke vragenlijst
ontwikkeld en die toegestuurd naar bloed-
banken in 37 Europese landen. Die vragen
gingen onder andere over hun methoden 
van donorwerving, de samenstelling van 
hun donorpopulatie, hoe vaak donors bloed 
geven en of ze dat trouw blijven doen of
slechts tijdelijk. Uit 35 landen kregen we 
reacties. Dat is een fantastische score.”

Vervuilde bestanden
Hoewel de meeste Europese bloedbanken een
informatiesysteem hebben om het bloed-
traject te registreren, is dat systeem doorgaans
niet ontworpen om de gewenste gegevens voor
het onderzoek op te hoesten. Verschillende
landen waren daardoor niet in staat op alle
vragen antwoord te geven. Veldhuizen merkt
op dat dit meteen aangeeft dat er nog een
wereld te winnen valt. “Het is ongelooflijk
belangrijk dat je je donorpopulatie goed in
kaart kunt brengen. In Nederland hebben we
dat uitstekend voor elkaar. Je moet toch weten
of mensen na een of twee keer bloed doneren
wegblijven of dat ze met grote regelmaat 
telkens weer terugkomen. In het eerste geval
moet je gigantische druk zetten op je donor-
werving. Bij een trouwe donorgroep kun je je
vooral richten op behoud.” Ter illustratie laat
De Kort een grafiek zien, waaruit blijkt dat
donorbestanden in de landen erg verschillend
zijn samengesteld. Veel van die bestanden zijn
bovendien vervuild. Zo staan ook niet-actieve
donors vaak nog steeds als donor geregistreerd.

Vaste centra
De antwoorden op de vragenlijst laten nog
meer opvallende verschillen zien tussen de 

Onderzoek

Eerste Europese handboek 
voor donormanagement
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Wim de Kort 
Ingrid Veldhuizen 
Elze Wagenmans 

Zaterdag 26 juni werd tijdens het 31e congres
van de International Society of Blood
Transfusion (ISBT) in Berlijn de eerste
Europese manual voor donormanagement
gepresenteerd. Dit handboek, dat tot stand is
gekomen op initiatief van de afdeling
Donorstudies van Sanquin Research, geeft
een overzicht van het donorbeleid van de 
verschillende bloedbanken in Europa. 
De samenstellers hopen hiermee dat collega’s
internationaal van elkaar leren.

Bloedbanken in Europa hebben in de loop der
jaren allemaal hun eigen manier van donor-
management – het werven, selecteren en
behouden van bloeddonors – ontwikkeld.
Vreemd genoeg weet vrijwel niemand precies
van elkaar op welke wijze de ander dat heeft
georganiseerd. Binnen de European Blood
Alliance (EBA) ontstond de behoefte om 
eens bij elkaar in de keuken te kijken, met als
doel van elkaar te leren. Wim de Kort, unit-
directeur Donorzaken bij Sanquin Bloedbank,
legt uit dat die wens niet zomaar uit de lucht
kwam vallen. “Binnen en buiten Europa
neemt de migratie enorm toe, waarmee ook
patiënten verhuizen. Zo komt in landen rond
de Middellandse Zee thalassemie veel voor.
Mensen met deze erfelijke bloedziekte, die 
we in Nederland van oorsprong niet kennen,
hebben veel bloedtransfusies nodig. Met 
dergelijke migranten moet je dus rekening
houden. Opvallend is bovendien dat mensen
die migreren, zich minder vaak beschikbaar
stellen als bloeddonor dan in het land van
herkomst. Waarom dat zo is, weten we niet.
Verder zien we dat Europa sterk vergrijst.
Hierdoor groeit de groep mensen die bloed
nodig heeft en daalt het aantal mensen dat
bloed mag geven.”

DOMAINE
Volgens De Kort redenen genoeg om als bloed-
banken internationaal eens ervaringen uit te
wisselen. Om dit van de grond te krijgen,
besloot hij samen met Ingrid Veldhuizen en
Elze Wagenmans, beiden van Sanquin Bloed-
bank in regio Zuidoost, de kar te trekken. 
Dit leidde uiteindelijk tot het project Donor
Management in Europe (DOMAINE). Dat juist
zij het initiatief namen, is volgens Veldhuizen
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ontwerp van dat trainingsprogramma. De
bedoeling is dat we donormanagers in Europa
de mogelijkheden laten zien, zodat ze hun
eigen organisatie kunnen optimaliseren.”

Handboek
Het handboek is in te zien, te downloaden of te bestellen op
www.domaine-europe.eu

CV
Wim de Kort (Helmond, 1952) studeerde scheikunde en
geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is
geregistreerd epidemioloog en toxicoloog. Hij werkte bij het
Ministerie van SZW op de beleidsterreinen arbeidstoxicologie
en arbeidsgeneeskunde. Bij TNO was hij onder meer Divisie-
hoofd Humane en Dierlijke Voeding was, met tegelijkertijd
een bijzonder hoogleraarschap Sociale Geneeskunde aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1998 werkt hij in 
diverse directiefuncties bij Sanquin Bloedvoorziening, sinds 
1 juli als unitdirecteur Donorzaken.
w.dekort@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/wim-de-kort/1b/8b6/638

Ingrid Veldhuizen (Arnhem, 1971) studeerde fysiologische
psychologie en functieleer (cum laude) aan de Universiteit
van Tilburg, waar zij ook statistiekonderwijs verzorgde.
Daarna deed ze onderzoek bij diverse onderzoeksinstituten 
en werkte ze samen met het NIVEL. Sinds 2005 is ze senior
onderzoeker bij Sanquin en verantwoordelijk voor de sociaal-
wetenschappelijke onderzoekslijn naar donorwerving en
donorbehoud.
i.veldhuizen@sanquin.nl

Elze Wagenmans (Haarle, 1980) studeerde Bedrijfs-
communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar de 
verschillende communicatiestructuren rondom het voorraad-
beheer bij Sanquin Bloedbank in regio Zuidoost. Daar werkte
ze vervolgens onder andere als ambtelijk secretaris van de
ondernemingsraad en was ze lid van de Werkgroep Interne
Communicatie. Sinds 2008 is ze office manager voor het
DOMAINE-project, waarbij ze onder andere verantwoordelijk
is voor de projectcoördinatie en -communicatie.
e.wagenmans@sanquin.nl

landen. Zo heeft Nederland een relatief oude
donorpopulatie. De gemiddelde leeftijd is 
45 jaar, terwijl die in Europa 35 jaar is. Verder
neemt Nederland een vrij unieke positie in bij
de wijze van bloedinzameling. De Kort licht
toe dat in ons land vooral via vaste centra
wordt ingezameld. In het buitenland werken
ze vrijwel uitsluitend met mobiele centra, die
in Nederland een kleinere rol spelen. “Omdat
ze met mobiele centra werken, roepen ze hun
donors ook anders op. Wij sturen gericht een
kaartje met het verzoek om naar een donor-
centrum te komen. In het buitenland rijden 
ze met een grote toeter rond of gaan ze naar
bedrijventerreinen waar de komst tevoren is
aangekondigd. Het gevolg is dat daar de
donorbinding veel minder sterk is. Dat heeft
uiteraard consequenties voor je donor-
behoud.” Opmerkelijk vindt De Kort dat
Denemarken uitsluitend het werven van
donors centraal organiseert. De afname en
bewerking van bloed gebeurt daar in zieken-
huizen. In andere landen zijn al deze 
activiteiten in handen van één en dezelfde
organisatie. Italië neemt een tussenpositie in.
Daar is één organisatie verantwoordelijk voor
de werving en afname en zorgen zieken-
huizen voor de bewerking van het bloed.

Moderne communicatievormen
Het Nijmeegse projectteam weet dat het
Nederlandse donormanagement hoog staat
aangeschreven in het buitenland. Veldhuizen
benadrukt dat dit niet betekent dat ons land
op alle fronten beter scoort en niets meer kan

leren van andere landen. “Wij maken bijvoor-
beeld nauwelijks gebruik van de nieuwe 
communicatievormen om onze donors te
benaderen. In sommige andere landen zijn 
ze heel actief met internet, facebook, 
e-mailen en sms’en. Wat dat betreft lopen wij
gigantisch achter en hebben we nog een hoop
in te halen. Binnen het Kenniscentrum onder-
zoeken we nu wat de meerwaarde van die
communicatiemiddelen is en of we daarmee
misschien beter kunnen inspelen op de 
wensen van jongeren.” Wagenmans vindt het
eigenlijk wel logisch dat Nederland daarop
niet vooruitloopt. “Wij hebben nooit dringend
donors nodig, omdat we er altijd voldoende
hebben. Heb je plotseling wel een tekort, zoals
in sommige andere landen regelmatig voor-
komt, dan zijn die moderne communicatie-
middelen inderdaad een snelle manier om
donors op te roepen.”

Trainingsprogramma
De gegevens uit de ingevulde vragenlijsten
heeft het projectteam verwerkt in een onder-
zoeksrapport. Dat vertrouwelijke document
kregen alle deelnemers van DOMAINE toe-
gestuurd, en vormde uiteindelijk de basis voor
het eerste Europese handboek voor donor-
management, dat 26 juni 2010 tijdens het 
31e congres van de International Society of
Blood Transfusion (ISBT) in Berlijn werd
gepresenteerd. De Kort vertelt dat in de 
manual, die is samengesteld door alle deel-
nemers van DOMAINE, staat beschreven 
hoe in Europa het donormanagement is 
georganiseerd. De samenstellers doen ook
suggesties voor goed management. De Kort:
“Dit is een eerste en belangrijke stap om meer
structuur te krijgen in het donormanagement
in Europa. Ik hoop en verwacht dat in alle
landen dat management zal verbeteren.
Prettig bijeffect van dit project is dat we in
Europa een schitterend netwerk hebben 
opgebouwd over donormanagement.” Nu 
het Engelstalige handboek klaar is, zullen er
binnenkort nog vertalingen verschijnen in het
Spaans, Frans, Duits, Portugees en
Nederlands. Bovendien ontwikkelt het project-
team een trainingsprogramma om de kennis
uit de manual te verspreiden. Wagenmans:
“We zijn op dit moment bezig met het 
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Elk geloof of ideaal is op zoek naar zijn eigen
helden en martelaren. Dit is van alle tijden.
Altijd weer laat de held zien dat zijn ideaal 
het waard is om voor te sterven. Als een voor-
beeldig iemand zet hij zijn eigen belang opzij
ten bate van het hogere belang van de
gemeenschap, waarmee hij zich identificeert
en waarvoor hij bereid is zijn bloed te storten.
Onsterfelijkheid en vergoddelijking zijn soms
hun uiteindelijke beloning en uitbeeldingen
van hun heldendood worden ten voorbeeld
gesteld. Kunst heeft vanaf de vroegste tijden
idealistische sterfgevallen in beeld gebracht.
Het is vooral het christendom geweest dat
zijn glorie heeft verkondigd in uitbeeldingen
van martelaren die onverveerd op gruwelijke
wijze werden omgebracht, waarbij in het 
vergieten van hun bloed het heilbrengend
bloed van Christus wordt weerspiegeld.

Maar ook in de seculiere wereld zijn en waren
martelaren een geliefd thema in de beeldende
kunst. De hoofdpersonen sterven een helden-
dood voor politieke en sociale idealen op het
slagveld, voor een vuurpeloton of in hun bad.
Zo is de arts, fysicus en journalist Jean Paul
Marat dankzij het schilderij van Jacques-Louis
David de bekendste martelaar van de Franse
revolutie geworden. Marat behoorde tot de
radicale tak van de Jacobijnen en was als 
leider verantwoordelijk voor bloedige moord-
partijen tijdens de eerste fase van de Franse
Revolutie. Daarbij werden ondermeer de aan-
voerders van de Girondijnen, de gematigde
tak van revolutionairen, onthoofd. Op 13 juli
1793 ’s avonds om zeven uur wist de 25-jarige
Girondijnse Charlotte Corday met een valse
brief zich toegang te verschaffen tot de privé-
vertrekken van Marat. Zij trof hem aan terwijl
hij in een medicinaal bad zat. In verband met
een kwellende huidziekte bracht hij zo de
meeste tijd door en droeg daarbij in azijn
gedrenkte doeken over zijn hoofd om de jeuk
tegen te gaan. Na hem valselijk bericht te heb-
ben over vluchtende Girondijnen stak zij Marat
onverhoeds met een slagersmes in de borst.
Toen zij werd overmeesterd, riep zij uit: “Het is
volbracht; het monster is dood”. Op 17 juli
1793 werd Corday naar het schavot gestuurd.
De dood van Marat was een groot verlies voor
de Jacobijnse zaak en maar tegelijkertijd ook

Heldendood en martelaarsbloed

Kunstbloed

Noor van Leeuwen

Jacques-Louis David,
De dood van Marat, 1793
Doek, 165 x 128,3 cm
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, Brussel
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een bewijs van hun gelijk. Hij werd het icoon
van hún Franse revolutie en beschermheilige
van alle radicalen. Het stoffelijk overschot
werd in september 1794 (tijdelijk) overgebracht
naar het Pantheon. Zijn partijgenoot David
kreeg de opdracht de moord op zijn vriend te
vereeuwigen. Zijn sobere schilderij werd een
krachtig monument van seculier martelaar-
schap. Als enige figuur in de verstilde scène zit
Marat met zijn naakte torso in een sarcofaag-
achtige tobbe. Het badwater is bloedrood
gekleurd, het badlaken met bloed besmeurd.
Zijn levenloze rechterarm houdt nog steeds de
pen vast, zijn vertrouwde werkinstrument, en
hangt als bij Christus bij de kruisafneming
naar beneden. In het aangezicht van de
beschouwer blaast hij zijn laatste adem uit.
De eenvoudige houten werktafel getuigt van
de bescheiden levenswijze van Marat, als
voorbeeld van burgerlijke deugd. De moorde-
nares is niet in beeld, alleen het misleidende
briefje dat Marat zojuist van haar heeft 
gekregen, houdt hij in zijn linkerhand en het
bebloede wapen van de misdaad ligt links-
voor op de grond. Het lijkt alsof het een 
realistische weergave is, alsof David getuige is
geweest van de moord, maar de voorstelling is
weldoordacht geïdealiseerd. 
Het is in wezen een propagandistisch schilde-
rij waarvan de boodschap net zo vluchtig is
als het ideaal waarvoor het bloed vergoten is.
En bij Marat was dit van korte duur, want nog
geen twee jaar later nam tijdens het Directoire
de verering snel af. In februari 1795 werd het
stoffelijk overschot van Marat vanuit het
Pantheon op het kerkhof van de Église Saint-
Étienne-du-Mont herbegraven en in februari
1795 werd het schilderij van David uit de
Conventie verwijderd. Daarentegen bloeide 
de waardering voor Corday op, voor de wijze
waarop zij zich had opgeofferd om het land
van een monster te bevrijden. Daarna werd
Corday als l’ange de l’assassinat op schilderijen
en in romans vereerd. Zij figureert tot op de
dag van vandaag als de heldin van de revo-
lutie, zoals in de clip ‘What Have You Done
Charlotte Corday’, waarin bloed rijkelijk vloeit.

Clip
www.youtube.com/watch?v=xJpJDT-J5yE

In april 2010 heeft Sanquin voor de vierde
keer haar tweejaarlijkse klantenonderzoek
gepubliceerd. Bij de ziekenhuizen zijn zowel
klinisch chemici/hoofden van transfusie-
laboratoria als analisten geënquêteerd over
de Sanquin dienstverlening in 2009. 
De respons bedroeg 71,9 procent, een uit-
stekende score, die getuigt van een grote
betrokkenheid van de klanten bij de dienst-
verlening door Sanquin.

Het onderzoek is dit keer voor het eerst uit-
gevoerd door een onafhankelijke organisatie,
het bureau Effectory, in samenwerking met de
projectgroep van Sanquin bestaande uit Jan
Peter Jansen van Galen (projectleider), Femke
Atsma, Nico Vreeswijk, Rianne Koopman,
Pleun van Toledo en Janet Seggers. Als bench-
mark is de Nationale Tevredenheids Index
gehanteerd. “Belangrijk is dat er een opgaan-
de lijn is in rapportcijfer en respons (2003:
7,67; 2005: 7,69; 2007: 7,75, red.)”, aldus 
projectleider Jan Peter Jansen van Galen, unit-
directeur Productie, Uitgifte en Klantenservice
van Sanquin Bloedbank. “Bij de voorberei-
ding waren ook een aantal klinisch chemici
van ‘onze’ ziekenhuizen ingeschakeld. 
De vragen waren daardoor voor onze 
respondenten duidelijker en ook de verwar-
ring die er altijd in de enquêtes ontstond over
dienstverlening van de Immuun Hemato-
logische Diagnostiek hebben we vrijwel 
niet gezien.” Manager Relatiebeheer Nico
Vreeswijk ziet in de hoge respons de belang-
rijke rol terug die de relatiebeheerders hebben
gespeeld in de communicatie en motivatie bij
de klanten om aan de enquête deel te nemen.

Sanquin scoort een 7,9 voor algemene tevre-
denheid, voor de samenwerking zelfs een 8,2.
Deze scores liggen ruim boven de landelijke
benchmark. Jansen van Galen: “Over het
algemeen genomen zijn de klanten zeer 
tevreden met Sanquin. Ze ervaren Sanquin 
als deskundig en betrouwbaar, met een hoge
kwaliteit. Sanquin is een sparringpartner
waar een klant terecht kan met vragen en
voor deskundig advies. De klanten hebben 
de verbeteringen die Sanquin heeft door-
gevoerd op het gebied van service en kwaliteit
opgemerkt.”

Verbeterpunten
Toch zijn er nieuwe verbeterpunten aan te 
wijzen. Jansen van Galen: “De elektronische 
en schriftelijke rapportages over de immuno-
hematologische diagnostiek vragen nog wel
wat aandacht, zoals het nog beter uitleggen
en standaardiseren van de eerste rapportage
over een onderzoek en uitleggen wat het 
verband daarvan is met vervolgonderzoek.”
Verder is gebleken dat de term ‘experimentele
producten’ onduidelijk is. De artsen van de
Klinische Consultatieve Dienst gaan daar in
de communicatie naar de gebruikers aan-
dacht aan besteden. Ook de communicatie
tussen de analisten van het ziekenhuis en de
medewerkers van de Uitgifte kan worden 
verbeterd. “Leuk is te merken dat naar aan-
leiding van dit onderzoek onze klanten 
spontaan een kennismakingsdag voor de 
uitgiftemedewerkers van Sanquin op hun 
klinisch chemisch laboratorium aanbieden
om zo op operationeel niveau kennis en
kunde uit te wisselen.”

Terugkoppeling naar de klanten
“De resultaten van het onderzoek zijn als 
eerste teruggekoppeld in de Landelijke
Gebruikersraad (LGR) en worden nu in de
regionale gebruikersraden besproken”, meldt
Jansen van Galen. “In juli is aan alle deel-
nemers aan het klantenonderzoek een 
informatiebulletin gestuurd met een samen-
vatting van de bevindingen. Uiteindelijk 
komt er een lijst van regionale en landelijke
verbeterpunten, die indien nodig projectmatig
worden aangepakt. De reorganisatie
Quartslag, waarmee Sanquin Bloedbank 
een landelijk functioneel aangestuurde 
organisatie wordt, zal daarin een positieve 
bijdrage leveren. De voortgang wordt 
gerapporteerd naar de Raad van Bestuur van
Sanquin en aan de klanten.”
De projectgroep zal de Raad van Bestuur 
voorstellen om in 2012 weer een klantonder-
zoek te houden.

Zie ook het Informatiebulletin op 
www.sanquin.nl/relatiemanagement

Sanquin scoort 7,9 bij klantonderzoek

Service

Anneke de Regt
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Agata Drewniak
1 juni 2010
Supplying the demand for granylo-
cytes: Function and gene expression
profile of mobilized neutrophils
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers 
en prof. dr. D. Roos
Universiteit van Amsterdam

Van alle verschillende witte
bloedcellen van het immuun-
systeem is de neutrofiel de meest
voorkomende, en verantwoorde-
lijk voor het uiteindelijke doden
van bacteriën en schimmels.
Patiënten met een verminderd
aantal neutrofielen, bijvoor-
beeld door chemotherapie, 
lijden vaak aan ernstige, levens-
bedreigende infecties, ondanks
moderne antibiotica en anti-
schimmel medicatie. Transfusie
van neutrofielen kan dan een
laatste redmiddel zijn voor deze
patiënten. Om een voldoende
aantal neutrofielen te isoleren
van een gezonde vrijwilliger,
meestal vader, moeder, broer of
zus, worden deze personen
behandeld met G-CSF en dexa-
methason, om zo het aantal 
circulerende neutrofielen te 
vertienvoudigen.

Het doel van deze studie was 
om te onderzoeken of deze 
mobilisatieprocedure invloed
heeft op de functie van de 
neutrofiel. De behandeling van
de donor met G-CSF en dexa-
methason bleek geen effect te
hebben op de verschillende 
neutrofielenfuncties, zoals 
productie van zuurstofradicalen,
chemotaxie, adhesie, en het
doden van bacteriën en 
schimmels. Wel bleek de levens-
duur van de neutrofielen signifi-
cant verhoogd, dat mogelijk een
gunstig effect is voor de patiënt.
Daarnaast was er een duidelijk
veranderd patroon van cyto-
kineproductie, maar het is nog
onduidelijk wat het gevolg daar-
van is voor de patiënt.
In diverse klinische studies met
verschillende patiëntgroepen,
bleek de transfusie van neutro-
fielen over het algemeen een
gunstig effect te hebben voor de
patiënt.

Fabian Stavenuiter
23 juni 2010
Factor Seven Activating Protease: 
in Search of a Physiological Role
Promotor: 
Prof. dr. K. Mertens
Co-promotor: 
Dr. A.B. Meijer
Universiteit van Utrecht

FSAP werd voor het eerst
beschreven in 1996. Sindsdien
zijn er verschillende potentiële
functies voor FSAP gerappor-
teerd, waaronder interacties met
de bloedstollingscascade door de
activatie van FVII en scuPA.
Verder zou FSAP interacties aan-
gaan met endotheelcellen en
gladde spiercellen. Met de af-
nemende specificiteit is de fysio-
logische rol van FSAP steeds
onduidelijk geworden. 10% van
de gezonde individuen zijn 
drager van een FSAP variant met
een glycine naar glutamine
mutatie (G534E) in het kata-
lytische domein. Deze FSAP 
variant wordt geassocieerd met
een 50-80% gereduceerde 
activiteit ten opzichte van scuPA
in vitro en impliceert daarmee
een nadelig effect op de fibrino-
lyse. Echter, de conclusies van de

tot nu toe gerapporteerde 
klinische studies variëren sterk
voor wat betreft de implicaties
van deze mutatie als risicofactor
voor trombose. Ons onderzoek
had als doel om de potentiële rol
van FSAP binnen de hemostase
en de mogelijke pathofysio-
logische implicaties van het
FSAP polymorfisme op de bio-
logische activiteit van FSAP te
bepalen. We konden bevestigen
dat recombinant FSAP efficiënt
scuPA activeert. FSAP blijkt 
echter slecht in staat om FVII te
activeren. De moleculaire
mechanismen die verantwoor-
delijk zijn voor de gereduceerde
katalytische activiteit van de
FSAP G534E mutant zijn 
ontrafeld door gebruik te 
maken van een set FSAP G534
substitutie varianten. Wij 
vonden dat de glycine op positie
534 direct betrokken is bij de
regulatie van de enzymatische
activiteit van FSAP. Daarnaast
bleek er een natrium ion betrok-
ken te zijn bij deze allostere 
regulatie. Verder hebben wij
kunnen vaststellen dat FSAP
inderdaad een interactie aan-
gaat met de endotheelcellen van
de vaatwand. Endotheelcellen
bevatten Weibel-Palade bodies
(WPBs) die kunnen worden uit-
gescheiden na activatie van het
endotheel. WPBs bevatten onder
andere von Willebrand Factor
(VWF). Wij hebben laten zien
dat geactiveerd FSAP de secretie 
van VWF door WPBs induceert.
Deze observatie impliceert een
mogelijke procoagulante rol van
FSAP binnen de hemostase die
onafhankelijk is van FVII.
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Op donderdag 14 en vrijdag 
15 april 2011 organiseert
Sanquin inmiddels al weer voor
de vierde keer een Spring
Seminar, deze keer met als titel:
Advances in Clinical Transfusion
Medicine. Locatie is traditie-
getrouw het Koninklijk Instituut
voor de Tropen in Amsterdam
Onder de bezielende leiding 
van symposiumvoorzitter 
professor Anneke Brand heeft
programmacommissie de 
volgende sessies benoemd:
Epidemiology in transfusion 
science
Donor health and safety
Triggers and targets
Alternatives for transfusion
Adverse reactions of transfusions
Bleeding and transfusion

Het is de bedoeling om in de 
sessies een focus te leggen op
ziektebeelden met een state-of-
the-art bijdrage en een kritische
beschouwing. In het programma
zullen ook epidemiologie en
methodologie voor klinisch
transfusieonderzoek een belang-
rijke plaats innemen. Ook wordt
ruimte geboden voor posters.

De call for abstracts en aan-
melding zal in september
beschikbaar komen. Via de 
website sss.sanquin.nl kunt u zich
aanmelden om per e-mail op de
hoogte gehouden te worden. 
Op de website treft u ook de
abstracts van eerdere Spring
Seminars aan.
www.sss.sanquin.nl
sanquin@eurocongress.com

17 november 2010
Inactivatie pathogenen in bloed-
producten
Coordinator: Anneke Brand
15 december 2010
Trombocytentransfusie
Coördinator: Marian van Kraaij
26 januari 2011
Getypeerde erytrocyten
Coördinator: Masja de Haas
23 maart 2011
Cellulaire therapie
Coördinatoren: Marieke von
Lindern en Daphne Thijssen
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Sanquin, Auditorium
www.sanquin.nl/sanquinavonden

Het 23e regionale congres van
de International Society of Blood
Transfusion zal in 2013 worden
gehouden in Amsterdam. 
Sanquin heeft samen met de
Nederlandse Vereniging voor
Bloedtransfusie een succesvol
bod uitgebracht op de 
organisatie van dit congres in
Amsterdam.
Het congres vindt plaats van 
2-5 juni 2013 in het RAI
Congrescentrum.

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

Oktober
Dieuwke Spaans
November
Pim Tieland
December
Jubileumexpositie t.g.v. 25-jarig
bestaan Galerie Joghem
www.exposities.sanquin.nl

Sanquin Spring Seminar 2011
Advances in Clinical Transfusion
Science

Sanquinavonden 
seizoen 2010–2011

Congres ISBT 2013 
in Amsterdam

Exposities Galerie Joghem

Actueel
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Lous Vervuurt
Peer Mijland
‘Door zijn lijden werd jij ook verlost’, 
tafereel uit Krakow – uitgebeeld door de drager 
van het kruis en de wulpse dame, 2001
Olieverf, 40 x 30 cm

“Het voorzitterschap van de Landelijke
Donorklachtencommissie van Sanquin is 
niet veel werk, maar je moet een dergelijke 
commissie zeker niet opheffen”, zegt Lous
Vervuurt, voorzitter van de commissie. Lous
Vervuurt studeerde Nederlands Recht in
Leiden, met bedrijfsrecht als afstudeerrichting.
Na haar afstuderen in 1991 werkte ze enige
tijd op het Ministerie van VROM. “Ik vond
rechten eigenlijk geen leuke studie en zag toen
niet zo veel in een juridische baan. In 1993
stapte ik toch over en werd stafjurist bij de
Vereniging van Effectenbezitters. Na ruim 
drie jaar ben ik in 1997 overgestapt naar de
advocatuur, nu ruim dertien jaar geleden,
want toen ik eenmaal bij de VEB werkte vond
ik een baan in de advocatuur in het segment
dat mij interesseert, namelijk financieel recht,
toch wel heel aantrekkelijk.” Na op twee 
verschillende advocatenkantoren te hebben
gewerkt, werkt ze sinds mei 2008 als advocaat
bij Buren van Velzen Guelen N.V. in Den
Haag. Haar specialisme is bank- en effecten-
recht.
Vervuurt is al sinds 1995 donor, eerst volbloed-
donor en later plasmadonor. “Via via kwam
ik toen ik bij de VEB werkte, in contact met de
voorzitter van de ’Vereniging van bloeddonors
Leidsenhage’, en werd ik lid van het bestuur
van deze vereniging. Daarna ben ik ook twee
jaar namens Regio Zuidwest lid van de 
Landelijke Donorraad geweest.” In 2007 
werd Vervuurt lid van de Landelijke Donor-
klachtencommissie en sinds juni 2009 is ze
voorzitter van de commissie. “Het is gebruik
om voor deze functie een jurist te vragen.”
Officieel komt de Landelijke
Donorklachtencommissie ten minste twee
keer per jaar bij elkaar. “Maar er zijn niet zo
veel klachten”, zegt Lous Vervuurt, “dat het
nodig is om iedere keer bij elkaar te komen.
Dat betekent dat de afhandeling van de
klachten bij de bloedbanken goed gebeurt.
Een aantal zaken handelen we via de e-mail
af. In ieder geval één keer per jaar vergaderen
we fysiek.” De klachtenbehandeling van
donors vindt plaats in twee stappen. Een
donor kan zijn klacht bekend maken aan 
de medewerkers van de bloedbank. Als dit
contact niet tot het gewenste resultaat leidt,
kan de donor zich richten tot de klachten-

functionaris van die bloedbank. Deze zal 
proberen om een oplossing te vinden. Indien
de klachtenbehandeling bij de bloedbank niet
tot een voor klager bevredigende oplossing
leidt, kan de klacht aan de Landelijke Donor-
klachtencommissie worden voorgelegd, die de
klachten behandelt en adviseert aan de Raad
van Bestuur.“
“In 2009 hebben we twee klachten behandeld
en in 2008 acht (vgl. totaal aantal klachten
van donors in 2009 en 2008 ongeveer 2000
per jaar, excl. klachten over salarissen, red.).
Onderwerp van de klachten was bijvoorbeeld
de uitbreiding van de medische keuring, reis-
kostenregeling, openingstijden, wachttijden,
bejegening of niet goede verzorging na een
incident. Indien klager dit wenst of de 
commissie dit noodzakelijk acht kan klager
worden gehoord. De klager ontvangt schrifte-
lijk bericht over de afhandeling van de klacht.
“Zo hebben we in een hoorzitting een klacht
van een donor behandeld over de weigering
van de bloedbank om bloed dat resteert uit
het testzakje behorende bij de donatie van
klager af te zonderen ten behoeve van extern
laboratoriumonderzoek. De commissie was
het eens met het standpunt van Sanquin 
dat geen eisen bekend waren waaraan het
afgenomen bloed moest voldoen en Sanquin
geen verantwoordelijkheid kan nemen voor
het op de juiste manier aanleveren van het
bloed voor extern onderzoek.” 
In 2007 namen we kennis van klachten over
de hoogte van het salarissen van de leden van
de Raad van Bestuur. Dit zijn geen klachten
voor de Landelijke Donorklachtencommissie
omdat ze niet over het donorschap gaan. 
Deze klachten zijn dan ook door de Raad van
Bestuur behandeld.”
“Onlangs hebben we als commissie een rond-
leiding gehad bij Sanquin in Amsterdam. Als
je ziet wat daar allemaal gebeurt, zoals bij-
voorbeeld de opslag van bijzondere bloed-
groepen en de nauwkeurigheid waarmee
wordt gewerkt! Sanquin is vooraanstaand in
Europa op het gebied van deze techniek. En 
al het wetenschappelijke onderzoek dat er
gebeurt. Ik vind Sanquin een zeer indrukwek-
kende organisatie, waar je trots op mag zijn.”
Vervuurt blijft nog wel een tijdje lid van de
commissie. “Het is leuk en nuttig werk.”

Profiel

Lous Vervuurt
Goede afhandeling van klachten 
bij bloedbanken

Anneke de Regt


